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

Saúde  Pública:  medidas  para  proteção  e  prevenção  da
população  carcerária  e  servidores  prisionais  do  Espírito
Santo  em  face  da  pandemia  de  Covid-19  –  inquérito
sorológico, testagem e fornecimento de materiais de higiene
pessoal e desinfecção de ambientes – educação em saúde e
fornecimento de EPI´s – alternativas para a comunicação
externa de presos com seus familiares.

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 Art.  196  da  Constituição  de  1988,  da
Convenção Americana de Direitos Humanos e das Regras de Mandela 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,
VII 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:
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I. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Não restam mais  dúvidas  quanto à  legitimidade  da Defensoria  Pública para  ingressar  com a
presente ação para a tutela dos necessitados (hipervulneráveis), senão vejamos:

Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  que  objetiva  a  tutela  coletiva  dos  direitos  dos  internos  e
profissionais das instituições de encarceramento do Estado do Espírito Santo.

Sendo camada  vulnerável  da  população,  cabe  à  Defensoria  Pública  a  orientação  jurídica e  a
defesa, em todos os graus, de seus direitos, enquanto instituição permanente e essencial à função
jurisdicional do Estado, justamente por  garantir o direito fundamental à assistência jurídica

integral  e  gratuita,  conforme  assegura  o  art.  5º,  LXXIV,  da  Constituição  Federal,
intrinsecamente  ligado  ao  direito  fundamental  do  acesso  à  justiça,  consagrado  no  art.  5º,
XXXV, do mesmo diploma.

Com o intuito de abrigar a ideia inerente ao reconhecimento da legitimidade para o ajuizamento
de  demandas  coletivas  pela  Defensoria  Pública  e  harmonizar  a  aplicação  do  Código
Consumerista, o legislador pátrio alterou a redação do artigo 5º da Lei no 7.347, de 24 de julho

de 1985, que disciplina a ação civil pública, legitimando explicitamente a propositura da ACP

pela Defensoria Pública.

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

[...]

II - a Defensoria Pública;  (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

Também  em  sede  legal,  a  promulgação  da  Lei  Complementar  132/2009,  que  alterou  a  Lei
Complementar  80/94,  organizando  a  Defensoria  Pública,  afastou  qualquer  dúvida  acerca  da
atribuição  desta  Instituição  na  defesa  dos  direitos  humanos,  inclusive  na  forma  coletiva,
conforme dispositivos citados abaixo:

LC 80/94. 

[...]

Art. 1º A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do

Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, funda-

mentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos

os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e

gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da

Constituição Federal.

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

2



[...] Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...] 

VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a

adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o

resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; (Redação

dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009)

VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e indivi-

duais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do art. 5º

da Constituição Federal;

Em sede Constitucional, a Emenda n° 80/2014 sedimentou de uma vez por todas à atribuição da
Defensoria Pública na seara coletiva, ao lhe incumbir “a defesa, em todos os graus, judicial e

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados”
(art. 134, caput, da CF/88).

Por fim, mais recentemente o Novo Código de Processo Civil seguiu a mesma linha de todo o
ordenamento pátrio:

Art. 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos hu-

manos e  a defesa dos direitos  individuais  e  coletivos dos  necessitados,  em todos  os

graus, de forma integral e gratuita.

Já no âmbito jurisprudencial, em julgando sobre a constitucionalidade do supracitado inciso II do
art. 5º da Lei Lei 7.347/1985, no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 3943,
ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), o Supremo
Tribunal Federal dissipou qualquer questionamento que ainda poderia existir sobre a legitimidade
ativa da Defensoria Pública para o ajuizamento de Ações Civis Públicas. 

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 DE-

FENSORIA 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 INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS)

E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.  DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ES-

SENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO:
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DEFINIÇÃO  SEGUNDO  PRINCÍPIOS  HERMENÊUTICOS  GARANTIDORES

DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE

DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII,

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  INEXISTÊNCIA DE NORMA  DE EX-

CLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO

CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO

PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚ-

BLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 3943 - STF Pleno, Rel Min. Car-

men Lucia. DJe 06.08.2015)

No mesmo sentido, cumpre observar o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
também reconhecendo a legitimidade ativa da Defensoria na propositura de Ações Civis Públicas
na  defesa  dos  hipossuficientes,  mesmo  nos  casos  em  que  haja  possíveis  beneficiados  não
necessitados sob o aspecto econômico-financeiro, como demonstrado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ES-

PECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDO-

RES PÚBLICOS MILITARES. CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. AÇÃO

CIVIL PÚBLICA. INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMO-

GÊNEOS.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA.  EXISTÊNCIA.

PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCEITO DE NECESSITA-

DO. CONCEPÇÃO AMPLIATIVA PARA ABRANGER OS HIPOSSUFICIENTES JU-

RÍDICOS. PRECEDENTE DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA

DESCONSTITUIR   DECISÃO ATACADA.  I -Consoante o decidido pelo Plenário des-

ta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data

da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Pro-

cesso Civil de 2015. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.943/DF,

declarou a constitucionalidade do art. 5º, II, da Lei n. 7.347/85, com redação dada

pela Lei n. 11.448/07, consignando ter a Defensoria Pública legitimidade para propor

ação civil pública em defesa de direitos difusos, coletivos, e individuais homogêneos.

III – O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os requisitos legais para a atuação cole-

tiva da Defensoria Pública, encampa EXEGESE AMPLIATIVA DA CONDIÇÃO JU-

RÍDICA DE "NECESSITADO", DE MODO A POSSIBILITAR SUA ATUAÇÃO

EM RELAÇÃO AOS NECESSITADOS JURÍDICOS EM GERAL, NÃO APENAS

DOS HIPOSSUFICIENTES SOB O ASPECTO ECONÔMICO. Caso concreto que se

inclui no conceito apresentado. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos

suficiente  para desconstituir  a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ,

AgInt no REsp 1.510.999, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 19/06/2017.)

Ainda nessa mesma linha, segue outro julgado do Supremo Tribunal Federal:

Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria

Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do

art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso
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II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos

VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei

Complementar nº 132/09. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada,

visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ati-

va. Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a Defen-

soria Pública tem legitimidade para a propositura de aça civil pública que vise a pro-

mover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese,

pessoas necessitadas. (STF, RE 733.433, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/04/2016).

Assim, verifica-se que longe de estar ligada apenas a uma questão meramente formal da previsão
legal expressa que reconheça a legitimidade para propositura do presente instrumento jurídico
pela Defensoria, tal reconhecimento ganha força na necessidade de plena atuação na garantia do
direito fundamental de acesso à justiça, função precípua da instituição, como posto inicialmente.

Portanto, não há dúvida de que esse instrumento processual é um dos mais eficazes à garantia do
direito à razoável duração do processo e à celeridade da sua tramitação (CF/88, art. 5º, LXXVIII),
além de representar meio hábil à efetivação dos direitos humanos. 

Portanto,  demonstrada está  a legitimidade da Defensoria  Pública do Estado, visto,  sobretudo,
tratar-se de  direito  de grupo  vulnerável,  o  que afasta  qualquer  espécie  de dúvidas  acerca  da
questão.

II. DA SINOPSE FÁTICA

II.1 – DOS REFLEXOS DA PANDEMIA MUNDIAL NO SISTEMA PRISIONAL – 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.
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A pandemia do novo Coronavírus  já  infectou mais  de 5.860.000 pessoas  em todo o mundo,
causando mais de 360.000 mortes, conforme informação datada de 28 de maio de 2020. 

Disponível em: < https://www.worldometers.info/coronavirus/ > Acessado em 28 de maio de 2020.

No Brasil, os números só aumentam. Também em 28 de maio de 2020, os casos confirmados
superam os 411.820, com mais de 25.590 mortes, um índice de letalidade de 6,2%.

Disponível em: < https://www.worldometers.info/coronavirus/ > Acessado em 28 de maio de 2020.

No Estado do Espirito Santo, por sua vez, os dados, desta data, mostram que já são 11.484 casos
confirmados e 511 óbitos, com índice de letalidade de 4,45%.

Disponível em: < https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es > Acessado em 28 de maio 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
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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 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
indiscriminadas 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.

1 h�ps://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#tratamento
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• 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.

• 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.

Ocorre que, pela perspectiva carcerária em que a cela é um ambiente de aglomeração em si, a
questão se torna ainda mais grave.

Nos  termos  do  Manual  confeccionado  pelo  Departamento  Penitenciário  Nacional  (DEPEN)2

sobre Recomendações Para Prevenção e Cuidado Da COVID-19 No Sistema Prisional Brasileiro:

“o sistema prisional vive um cenário complexo diante da pandemia da Covid-19, con-

siderando os obstáculos para realizar as medidas de isolamento e de distanciamento

social recomendadas pelo Ministério da Saúde. A precariedade das estruturas físicas

das unidades prisionais e a superpopulação são algumas das condições que oportuni-

zam a propagação de doenças infecciosas, como é o caso da Covid-19.”

A exemplo do narrado, em relação à contaminação nas unidades prisionais do Estado, esta cresce
de forma preocupante, isto porque, no dia 20 de abril de 2020, foi noticiado pela mídia capixaba
que um interno teria testado positivo ao coronavírus assim como oito servidores. Por sua vez, no
dia 28 de abril de 2020, ou seja em torno de uma semana depois, segundo noticiado, já existiriam
06 detentos e 17 agentes contaminados. 

2 h�p://depen.gov.br/DEPEN/ManualCOVID19DEPEN1edicao.pdf (vide p.8)
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Por sua vez, no Boletim Informativo nº 04/2020, o IASES informa que atualmente há 05 casos
confirmados  de  servidores  contaminados  com  Coronavírus  e  outros  04  casos  suspeitos,
aguardando resultados dos testes. 

Na realidade,  o número insuficiente  de testagem nas pessoas privadas de liberdade,  não
permite constatar a efetiva dimensão da quantidade de pessoas infectadas pelo Covid-19,

demonstrando haver um número muito superior ao atualmente constatado. 

As  experiências  de  outros  países  que  passaram  pela  mesma  situação  também  permitem
dimensionar o tamanho do problema. Recorda-se da calamitosa situação das prisões de Ohio,
unidade federativa dos Estados Unidos da América, na qual mais de 80% de seus quase 2.500
internos e 175 funcionários infectados3. Segundo notícia4 datada de 06/05/2020, o monitoramento
de faculdade de direitos da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) constatou que a
população  carcerária  dos  Estados  Unidos  está  sendo  muito  afetada  pela  pandemia  do  novo
coronavírus. Ao menos 30 mil novos casos de Covid-19 foram registrados em presídios norte-
americanos.  Ainda  consta  do  noticiário  que  “uma  possível  razão  para  o  número  de

contaminação  é  que  a  doença  está  sendo  levada  por  agentes  penitenciários.  Entre  os
funcionários, foram 8.754 casos registrados e 34 mortes”.

Já no Reino Unido, mais de 100 funcionários das prisões e 70 detentos mostraram sintomas de
coronavírus e aguardavam confirmação – numa situação classificada como ‘sem precedentes’,
conforme notícias de março deste ano5. Segundo a notícia: “de acordo com o secretário geral do
Sindicato de Trabalhadores  do Sistema Prisional,  a  POA, Steve  Gillan,  os  presos  podem ser
libertados mais cedo se o coronavírus se espalhar ainda mais.  A medida também serve para

evitar tumultos nas prisões do Reino Unido, como aconteceu na Itália – onde a situação é

tão grave que pessoas com mais de 80 anos serão deixadas para morrer. O país europeu, que
vem batendo recorde  de  mortes  por  coronavírus  a  cada  dia  desde  que o surto  começou,  em
meados de fevereiro,  registrou seis  mortes  em presídios.  Os detentos  se revoltaram contra

medidas  restritivas  –  mal  comunicadas  –  para  o  sistema  prisional.  Houve  rebeliões  e

protestos por dois dias em 27 presídios espalhados pelo país”.

Assim, preocupado com a situação carcerária no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça exarou a
Resolução  nº  62/2020  recomendando  aos  Tribunais  e  magistrados  a  adoção  de  medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas
de justiça penal e socioeducativo. 

3 h�ps://istoe.com.br/coronavirus-invade-prisoes-dos-eua/
4 h�ps://ul)mosegundo.ig.com.br/mundo/2020-05-06/presidios-nos-eua-tem-mais-de-30-mil-infectados-por-covid-
19.html
5 h�ps://theintercept.com/2020/03/18/coronavirus-presidios-rio-witzel/
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Além disso, a Portaria Interministerial nº 7, de 18 de março de 2020, editada pelo Ministério da
Justiça  e  Segurança  Pública  e  pelo  Ministério  da  Saúde,  dispõe  sobre  as  medidas  de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, no âmbito do Sistema Prisional. 

Vale repisar  que o coronavírus  preocupa as autoridades  nacionais pelo seu contágio célere  e
rápido,  cujo  agravamento  atinge,  sobretudo,  pessoas  com  comordidade  ou  algum  tipo  de
debilidade em sua saúde,  como geralmente ocorre com as pessoas encarceradas.  Contudo,
também há índices, no Brasil, de pessoas que não se enquadram neste perfil de risco que tiveram
graves complicações respiratórias que, inclusive, levaram à óbito. A bem da verdade, no cenário
brasileiro, seja pela mutação do vírus ou à reação imunológica das pessoas, observou-se que tanto
a contaminação quanto os óbitos em indivíduos não demarcados enquanto grupo de risco também
é elevado. Portanto, o fato de não estar no grupo de risco não é sinônimo de garantia de não
contaminação ou de não agravamento, incluindo o óbito.

Atenta e bastante preocupada com esta situação carcerária, a Defensoria Pública do Estado do Es-
pírito Santo, por meio de uma série de atuações extrajudiciais, empenha-se na defesa da popula-
ção privada de liberdade, dada a atribuição e dever constitucional e legal para tanto (art. 134, CF,
c/c art. 4º, XVII, LC 80/94). Diante disso, foram diversos ofícios expedidos, bem como recomen-
dação administrativa com o fim de obter informações para poder melhor tutelar aquele grupo so-
cial.

Contudo, conforme se demonstrará, o governo do Espírito Santo, mais especificamente a Se-

cretaria  da  Justiça  (SEJUS),  apresentou  respostas  evasivas  e  incompletas,  quando  não

omissas sobre determinadas violações de direitos humanos, não demonstrando a existência de
um efetivo plano de contingência com adoção concreta, em especial, sobre a realização de testa-
gem dos presos e servidores, higiene pessoal dos presos e desinfecção do ambiente carcerário,
para se evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Por consequência, direitos como comunica-
ção externa do preso também estão sendo renegados.

Soma-se a isso o fato da existência de denúncias, bem como de notícias que chegam à Defensoria
Pública sobre a crescente violações dos direitos no sistema carcerário no contexto da pandemia
pelo novo coronavírus. Confere-se destaque às seguintes:
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Disponível em: < https://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/04/2020/coronavirus-numero-de-infectados-aumenta-no-sis-
tema-prisional-do-es >

Disponível em: < https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/04/21/numero-de-presos-com-covid-19-no-es-

sobe-para-tres.ghtml >
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Disponível em: < https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/coronavirus-no-es-numero-de-presos-infectados-sobe-para-

16-0520>

Disponível em: < https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/04/24/detento-morre-por-covid-19-em-hospital-

do-es-uma-semana-depois-de-deixar-o-presidio.ghtml >
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Disponível em: < https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/apos-mortes-por-covid-19-familiares-de-detentos-protes-

tam-em-vitoria-0520 >

Disponível em: < https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/05/05/sistema-prisional-do-es-tem-16-internos-e-

29-servidores-com-coronavirus.ghtml >
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Disponível em: < https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/05/2020/covid-19-em-presidios-familiares-de-deten-

tos-fazem-manifestacao-em-vitoria-e-pedem-transparencia >

Disponível em: < https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/05/18/sistema-prisional-do-es-tem-45-casos-de-

covid-19-entre-internos.ghtml >
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Disponível em: < https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/25/interna-brasil,857949/avanco-

da-covid-19-eleva-o-risco-de-rebelioes-nos-presidios-brasileiro.shtml >

Disponível em: < https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/06/2020/inspetor-penitenciario-morre-em-decorrencia-do-novo-
coronavirus

II.2. DA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL

Durante a chegada de todas as denúncias e notícias referentes às violações de Direitos Humanos
no sistema carcerário, no âmbito da pandemia, a Defensoria Pública, exercendo seu devido mú-
nus público, buscou informações junto às autoridades responsáveis, bem como recomendou me-
didas para a solução do problema. 
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A atuação extrajudicial visou alcançar a tutela dos direitos ora pleiteados de forma mais célere,
eficiente e econômica para todas as partes envolvidas na presente lide.

Ocorre que diante sequer de obtenção de informações –concretas e específicas – por parte das au-
toridades públicas responsáveis, bem como da inércia na solução de violações de direitos já cons-
tatadas, não se encontra outra saída senão a apresentação da presente demanda judicial.

Contudo, torna-se essencial demonstrar o caminho percorrido pela Defensoria Pública na tentati-
va de obtenção de resultados sobre o objeto da presente demanda. Tratam-se de provas da omis-
são estatal tanto na segurança e concretização quanto no fornecimento de informações no que al-
cança os direitos envolvidos.

Assim, foram expedidos ofícios requisitórios, bem como recomendações, conforme passa a se de-
monstrar:

• OFÍCIO N.º 36/2020 CDH  :

Em 24/03/2020 foi expedido ofício ao responsável pela gerência de saúde do sistema penal do
Estado do Espírito Santo solicitando respostas aos seguintes questionamentos, dando destaque
para os itens 2 e 3 objetos da presente demanda:

1) quantos internos, com a listagem discriminada de cada qual, se enquadram no grupo de

risco da COVID-19 por possuírem tuberculose, doença respiratória e/ou HIV/aids;

2) se existe um plano de ação para evitar a infecção maciça das unidades prisionais e

nos centros de detenção provisória do Estado do Espírito Santo e, por fim;

3)  se há algum plano de atendimento específico para o grupo de risco referenciado

no item (1).

Por sua vez, a Secretaria de Justiça do Estado respondeu a comunicação, através do OFÍCIO/SE-

JUS/GS/Nº 264/2020, informado o conteúdo abaixo, com grifo nosso:

“[...] informa-se que com intuito de proporcionar maiores esclarecimentos pertinentes ao

novo Coronavírus no âmbito do sistema penal, a Gerência de Saúde do Sistema Penal –

GSSP elaborou um folder com orientações e recomendações, cuja cópia segue anexa, o

qual já foi devidamente entregue aos diretores das unidades prisionais e também já está

sendo disponibilizada aos familiares dos custodiados.

Além do referido informativo, a Gerência também elaborou uma Nota Técnica para pa-

dronização das medidas de prevenção, controle e manejo do novo Coronavírus (cópia em

anexo), a qual foi ratificada pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo – SESA.
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Ademais, as medidas de manejo técnico seguem o protocolo estabelecido pelo Instituto

Vida e Saúde – INVISA, por meio das equipes de saúde das unidades prisionais. Em rela-

ção aos atendimentos dos pacientes privados de liberdade que possuem algum agravo de

saúde, informa-se que os parâmetros da assistência prestada à população prisional seguem

o estabelecido pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de

Liberdade, que preconiza a implantação de serviço de saúde a nível de atenção básica.

Outrossim, as unidades prisionais do Estado possuem equipe multidisciplinar de saúde,

que realizam o acompanhamento dessa população, sendo ofertado também assistência la-

boratorial e medicamentosa. Nos casos em que os pacientes necessitam de atenção à nível

secundário e terciário, os mesmos são encaminhados a rede pública de saúde seguindo os

fluxos do SUS.

Considerando que o Decreto nº 4593-R, de 13 de março de 2020, estabelece o Estado de

Emergência na Saúde Pública no estado do Espírito Santo, com foco na proteção da saúde

das pessoas privadas de liberdade e observando os direitos e garantias fundamentais, esta

Subsecretaria emitiu nova Nota Técnica suspendendo as visitas sociais, íntimas e assisti-

das pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, caso persista o aumento ex-

pressivo do contágio do covid-19 no Estado. Do mesmo modo, mantém a suspensão dos

presos trabalhadores externos que utilizam o transporte público para os locais de trabalho,

devendo permanecer nas unidades prisionais recolhidos.

Importante registrar, que também foram tomadas medidas no sentido de suspender ativi-

dades diversas, tais como assistência de grupos religiosos e cursos de qualificação e aulas.

Ainda, foi criada uma área para o isolamento de suspeitos e contaminados, assim como

FORAM TOMADAS PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE REFORÇAR A HIGIE-

NE PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO,  TANTO PARA OS PRESOS

PROVISÓRIOS QUANTO PARA OS PRESOS CONDENADOS AO REGIME FE-

CHADO E AO SEMIABERTO.

Ressalta-se, que com advento da pandemia, o número de funcionários do INVISA foi am-

pliado visando a cobertura de 100% da triagem dos internos, bem como o reforço no aten-

dimento periódico aos presos de grupo de risco.

Outro mecanismo para impedir o contágio foi a suspensão de todas as transferências de

unidades prisionais, recambiamentos, escoltas de consultas eletivas e demais movimenta-

ções que não sejam de cunho extremamente prioritário.

Nesta oportunidade, frisa-se que esta Secretaria não está medindo esforços para prevenir a

disseminação do vírus COVID-19 no Sistema Prisional, inclusive, mantendo contato dire-

to com a “Sala de Crise” criada pelo Governo estadual. Salienta-se que não há, até o mo-

mento, nenhum caso registrado nas unidades prisionais.

Por derradeiro, quanto à solicitação dos dados discriminados dos reeducandos que se en-

quadram no grupo de risco da COVID – 19 por possuírem tuberculose, doença respirató-
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ria e/ou HIV/aids, em consulta à Gerência de Saúde do Sistema Penal – GSSP, verificou-

se que de acordo com o artigo 1º da Resolução N° 1.638/2002 do Conselho Federal de

Medicina, tratam-se informações de caráter legal, sigiloso e científico, restando, portanto,

prejudicada a divulgação dos nomes dos internos com as respectivas comorbidades. 

Sendo assim, segue abaixo planilha contendo apenas o quantitativo de internos com agra-

vos de saúde que se enquadram no grupo de risco, conforme informações fornecidas pela

Subgerência de Segurança do Paciente e Vigilância Epidemiológica:

QUANTITATIVO DOS PACIENTES QUE SE ENQUADRAM NO GRUPO DE RISCO

DO COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL CAPIXABA:

Hipertensão 1336

Diabetes 228

Infecções Sexualmen-

te Transmissíveis 

258

Tuberculose 131

Hanseníase 16

Doenças Respiratórias

Crônicas 

567

Cardiopatia 38

Demais comorbidades 29

Gestantes 17

Crianças 8

Puérperas 3
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Idosos 429

TOTAL: 3060

Deve-se observar que, neste momento, inicia-se uma peregrinação para a obtenção de respostas
concretas e detalhadas sobre a higiene pessoal dos presos e limpeza carcerária para combate à
contaminação ao COVID-19. 

Percebe-se, assim, que, quanto à higiene pessoal e limpeza do ambiente em relação à prevenção
ao novo coronavírus, a resposta foi genérica no sentido apenas de que “foram tomadas providên-

cias no sentido de reforçar a higiene pessoal e do ambiente carcerário, tanto para os presos pro-

visórios quanto para os presos condenados ao regime fechado e ao semiaberto”.

Não há informação sobre quais “providências”, quais medidas específicas, teriam sido to-
madas: Não se informa quem é o responsável pela limpeza; se houve contratação de serviço

terceirizado para atender os presídios; se os interiores das celas e corredores da galeria es-

tão sendo desinfectados; quais materiais e em quais quantidades e frequência foram dispo-

nibilizados para os presos realizarem sua higiene pessoal, dentre outras dúvidas.

Buscando diligência e cautela em sua atuação, a Defensoria Pública expediu novo ofício para
buscar informações específicas, detalhadas e concretas sobre a higiene pessoal e limpeza do am-
biente carcerário.

• OFÍCIO CDH n° 113 de 2020  : 

Em 06/04/2020, a Defensoria Pública expediu novo ofício à SEJUS solicitando informações con-
cretas e específicas sobre o protocolo de higiene e fornecimento, com a respectiva frequência, de
material de limpeza em relação aos detentos, nos seguintes termos:

1. Há protocolo para que as unidades prisionais adotem medidas especificas em rela-

ção à higiene pessoal dos presos no contexto da pandemia do COVID-19?

2. São fornecidos - ainda que para utilização vigiada/assistida - álcool em gel 70% e/

ou sabonetes extras para que os presos realizem sua higiene, principalmente em mo-

mentos de circulação como em retorno de banho de sol ou de ambiente externo ao

presídio? Qual a frequência desse fornecimento?

3. Há protocolo para que as unidades prisionais adotem medidas especificas em rela-

ção à desinfecção das celas e galerias no contexto da pandemia do COVID-19?
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4. Há contrato administrativo vigente relativo à execução de serviço de limpeza das

celas e dos corredores das galerias? Qual a frequência diária dessa limpeza? Há al-

guma alteração no serviço em virtude da maior necessidade em razão da pandemia

de COVID-19? Quais as unidades prisionais abrangidas?

5.  Há contrato administrativo vigente relativo à aquisição de material de limpeza

para a execução do serviço do item anterior? Qual material utilizado para a desin-

fecção das celas e galerias? Qual frequência da aquisição? Quais unidades prisionais

abrangidas?

6. Há notificação da existência de servidores atuantes no sistema prisional ou de de-

tentos com suspeita ou casos confirmados da presença de Coronavírus? Se positiva a

resposta, qual a modalidade de atuação do agente público e em qual unidade prisio-

nal ele exerce seu labor?

A resposta a esse Ofício veio através do OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº 307/2020, conforme se destaca
abaixo:

Nesse sentido, passa-se à análise dos apontamentos constantes nos itens de n° “1 a n° 6”.

1 - Acerca da existência de medidas em relação à higiene pessoal dos presos, informa-se

que, além das ações de saúde contidas em  Nota Técnica elaborada pela Gerência de

Saúde do Sistema Penal (validada pela Secretaria de Estado da Saúde e, disponibili-

zada em sítio eletrônico da SEJUS), bem como da manutenção no fornecimento dos

materiais que, normalmente já eram ofertados aos internos para a realização da hi-

giene, foram realizadas em diversas unidades prisionais palestras de conscientização

e de instrução quanto à doença, cuidados e formas de prevenção. Ademais, a SEJUS

também decidiu suspender as visitas dos reeducandos, e as atividades laborais dos presos

trabalhadores externos, considerando que estes atuavam fora das unidades prisionais e

transitavam nas ruas diariamente, podendo contrair o novo Coronavírus e não apresenta-

rem sintomas, o que se tornaria um risco para todo o sistema.

2 – Quanto ao fornecimento de materiais de higiene pessoal, ressalta-se que todos os

internos, assim que dão entrada no sistema prisional estadual, já recebem um “kit de

higiene” individual, contendo: colchão, lençol, toalha de banho, papel higiênico, sa-

bão, desodorante, escova dental, colher, caneca de plástico e uniforme (camisa e ber-

muda). Ainda, em épocas de frio, as unidades também disponibilizam cobertores e uni-

formes com moletom e calça comprida. Nesse ínterim, esclarece-se que a compras e o

fornecimento dos referidos materiais ficam sob os cuidados da SUBSECRETARIA

PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS – SAA, sendo que maiores esclarecimen-

tos relativos ao assunto, assim como da periodicidade da aquisição e das distribui-

ções, devem ser diretamente solicitados àquela Subsecretaria.

3/4 – No que tange à desinfecção das celas e estruturas das unidades, diariamente é reali-

zada a limpeza de toda a unidade prisional, nos moldes em que já vinha sendo reali-
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zada e, conforme informações fornecidas pela  Diretoria de Administração Geral dos

Estabelecimentos Prisionais – DIRAGESP, foi expedida orientação para que, além da

limpeza comum diária, seja realizada a lavagem do estabelecimento de FORMA MAIS

ABRASIVA  COM  CLORO  OU  OUTRO  DESINFETANTE  INDICADO  PARA

ESTE FIM E SABÃO EM PÓ, em torno de 2 (duas) vezes por semana. Importante re-

gistrar, que  AS LIMPEZAS DAS CELAS E DAS GALERIAS SÃO REALIZADAS

PELOS PRÓPRIOS REEDUCANDOS DAS UNIDADES PRISIONAIS. Outrossim,

ressalta-se que também foi expedida orientação para toda a equipe que atua no sistema pe-

nitenciário capixaba, quanto à necessidade de manutenção da higiene no ambiente de tra-

balho, que já era feita de forma constante e regular e, para os colaboradores que atuam

com transferências e/ou escoltas de reeducandos, que seja feita a limpeza e a desinfecção

das superfícies internas dos veículos, logo após a realização dos transportes. A desinfec-

ção pode ser feita com álcool 70%, cloro ou outro desinfetante indicado para este fim, se-

guindo o procedimento operacional padrão definido para a atividade de limpeza e desin-

fecção do veículo e seus equipamentos.

5 – Consoante supra informado, as demandas relativas à aquisição e/ou fornecimento

de materiais de limpeza e higiene pessoal dizem respeito às atribuições da  Subsecre-

taria para Assuntos Administrativos – SAA, sendo que maiores esclarecimentos relati-

vos ao assunto, devem ser diretamente solicitados àquela Subsecretaria.

6 – Em consulta à Gerência de Saúde desta Secretaria se verificou que, até o momen-

to, existem 6 (seis) casos de reeducandos com COVID-19 no sistema prisional, os quais já

se encontram isolados dos demais e recebendo o tratamento médico adequado. Quanto aos

servidores, verificou-se a existência, até o momento, de 08 (oito) servidores com confir-

mação da doença, os quais se encontram afastados de suas funções em tratamento e isola-

mento social, sem nenhum agravamento, até a presente data. Pondera-se por fim, que há,

ainda, casos em investigação.

Constata-se, já de início, da resposta acima, algumas violações de Direitos Humanos dos presos
como a ausência de medidas especiais em consonância com as orientações médico-sanitárias no
que toca à higiene pessoal e limpeza do ambiente dos presos. A limpeza de desinfecção que deve
ser diária é realizada apenas duas vezes na semana, bem como não há informações sobre quais
as áreas são abrangidas na limpeza, bem como não se tem qualquer ciência sobre fornecimento de
materiais  extras e frequência de fornecimento para a higienização pessoal em razão da maior
necessidade.

Quanto às informações específicas relativas à aquisição e fornecimento de insumos para hi-
giene (quantidade e frequência) e contrato de limpeza (vigência, objeto, prazo) percebe-se
clara omissão da SEJUS em fornecer. 

Isso fica evidente, na medida em que em outras informações, como parte dos itens 3, 4 e 6, a
SEJUS realizou o esperado fluxo de comunicação interna buscando junto a sua Subsecreta-
ria de Estado para Assuntos do Sistema Penal, através dos órgãos de Diretoria de Adminis-
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tração Geral dos Estabelecimentos Prisionais – DIRAGESP, bem como da Gerência de Saú-
de, a respectiva informação. Vale colacionar o organograma da Secretaria em comento:

Disponível em: https://sejus.es.gov.br/Media/sejus/Arquivos%20PDF/Organograma%2012.02.19%20versao%20final.pdf

Ocorre que quanto às respostas dos itens relativos à aquisição e fornecimento de material de higi-
ene, bem como sobre o serviço de limpeza, a SEJUS se negou a realizar o fluxo interno de co-
municação adiando eventual resposta. 

Ora, V. Exa, não cabe exigir que cada pergunta gere um Ofício específico para cada setor in-
terno da mesma Secretaria de Estado de acordo com as inúmeras atribuições de cada ór-
gão. Sendo a Secretaria de Estado questionada legalmente de algum item relacionado a al-
gum de seus órgãos internos, em razão do princípio da eficiência e celeridade, que deman-
dam uma atuação em meio a pandemia, deveria realizar a diligencia internamente para ob-
ter a informação. O dever do estado vai além da mera Publicidade das informações. Deve haver
Transparência, ou seja, prestação ativa de uma informação de qualidade. A disponibilização
com fácil acesso é um dever da administração pública, principalmente quando demandado ex-
pressamente sobre realização de eventual necessidade de realização de fluxo interno de co-
municação. 

A morosidade nesses casos pode custar a saúde de pessoas que o Estado tem o dever de zelar.

Deve-se registrar que não se está exigindo que uma Secretaria responda pelas atribuições de outra
e sim que a Secretaria, ciente de sua organização funcional interna, comunique o setor responsá-
vel dos questionamentos para obtenção de uma resposta à sociedade.

Por fim, a Nota Técnica informada na resposta do “item 1” não abrange informações sobre Higie-
ne pessoal dos presos e limpeza das celas e galerias. A Nota apresenta orientações/informações
apenas sobre “1. das visitas assistidas/sociais”; “2. das pessoas que acessarem a unidade prisio-
nal”; “3. das medidas de prevenção aos servidores e prestadores de serviços”; “4. da identificação
de caso suspeito/provável: avaliação do preso”; “5. da notificação de casos suspeitos pela equipe

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

24



do serviço de saúde”; “6. da identificação de contactantes”; “7. técnicos responsáveis pela elabo-
ração” e “8. Referências”. 

Assim, constata-se, observando inclusive o “item 3” da Nota (“das medidas de prevenção aos ser-
vidores e prestadores de serviços”), que a Nota possui apenas orientações pontuais e básicas so-
bre higiene pessoal para os servidores e profissionais da saúde, não há quaisquer informações
sobre higiene pessoal dos presos e limpeza das celas e áreas comuns por eles frequentadas. 

Com isso, diante da constatação de inúmeras violações dos direitos dos presos, bem como da
emergência em que se sujeita o tema em virtude da pandemia mundial, a Defensoria Pública rea-
lizou Recomendação Administrativa para buscar o atendimento das referidas demandas:

• RECOMENDAÇÃO CONJUNTA NDH/NUDIN/NEPE/NPP N° 001/2000:   

Diante de todas as denúncias, notícias e qualidades de informações das autoridades que chegaram
à Defensoria Pública se constatou violações de Direitos Humanos, especialmente, quanto:

1. À necessidade de realização de testagem em massa no sistema carcerário para se obter a
real noção de contaminação, podendo, a partir de então, traçar unidades e áreas que mere-
çam maior atenção do Estado para a tutela da saúde dos envolvidos.

2. À disponibilização de equipamentos individuais de segurança, como máscara e luvas, de
forma obrigatória para todos os profissionais e população do sistema prisional e socioedu-
cando para evitar a expansão da contaminação nas unidades. Recebeu-se denúncia6, por
exemplo, de que agentes encarregados para a custódia de presos em hospitais, com
casos confirmados de funcionários contaminados pelo COVID-19, não estariam rece-
bendo o equipamento específico de proteção para a preservação de sua saúde no re-
ferido ambiente de grande contágio.

3. À disponibilização de água corrente e material para higiene pessoal em quantidade e fre-
quência que atendam suficientemente as recomendações das autoridades médico-sanitá-
rias no que alcança o combate à contaminação pelo novo coronavírus.

4. À realização de limpeza adequada para o combate à contaminação por coronavírus das ce-
las, alojamentos, e das áreas de aglomeração das unidades prisionais e socioeducativas,
com material próprio em quantidade e frequência para garantir a adequada higienização
do espaço, tendo em vista a potencialidade de contaminação do vírus em locais fechados e
com várias pessoas.

6 O canal  oficial  da Defensoria  Pública  recebeu denúncia,  requerendo sigilo  da fonte,  informando que em abril
servidores de um dos Centro de Detenção Provisória do Estado se apresentaram para assumir o plantão em um
hospital  onde  um custodiado se encontrava  internado,  recebendo como EPI  apenas  duas  máscaras  de péssima
qualidade “onde mal conseguiam fixa-las corretamente no rosto”. Registra-se que, conforme denúncia, o hospital já
possuía  confirmação  de  inúmeros  funcionários  da  saúde  infectado.  Diante  dessa  situação,  além  dos  servidores
envolvidos, todos os outros integrantes da equipe teriam se recusado a ingressar no hospital.
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5. À necessidade de realização de um efetivo e adequado programa de educação em saúde
para a conscientização sobre a necessidade de higienização e como se comportar para evi-
tar a propagação do vírus;

6. À necessidade de garantia da possibilidade de doação, pela sociedade civil, de máscaras e
material de limpeza e higiene para as unidades prisionais e socioeducativas com a conse-
quente utilização pelos internos e pelos profissionais. Registra-se que por todo o Brasil, já
constata-se os reflexos da suspensão das visitas nos materiais de higiene e limpeza dos
presos. 

7. A garantia do contato entre os custodiados adultos e jovens com seus familiares por meio
de videoconferência ou, caso inviável ante a falta de aparato tecnológico para tanto, seja
garantido o contato  telefônico,  cumprindo as orientações  de higiene necessárias,  entre
aqueles e seus familiares;

8. A garantia de que o interno, em caso de confirmação de COVID-19, seja internado nos
hospitais de referência em iguais condições com quaisquer outros indivíduos não privados
de liberdade

Por esses motivos, no dia 30/04/2020, a Defensoria expediu documento para a SEJUS com as se-
guinte Recomendações:

“1. Em caráter de urgência, a realização de testagem em massa de todos os profissio-

nais que atuem nas unidades prisionais do sistema prisional e socioeducativo capixa-

ba, sem discriminação de quem o seja, portanto, realizando-se testes com os profissi-

onais de saúde, de educação, de pedagogia, de assistência social, de psicologia, com os

agentes penitenciários e socioeducativos, auxiliares de serviços gerais, servidores ad-

ministrativos, gerentes e diretores;

2.  Na hipótese de não existir quantidade suficiente de testes no Sistema Público de

Saúde (SUS) para cobrir a quantidade de profissionais que atuam no sistema peni-

tenciário  e  no sistema socioeducativo, que sejam disponibilizados  os existentes na

rede particular de saúde;

3. A utilização de equipamentos individuais de segurança, como máscara e luvas, de

forma obrigatória para todos os profissionais do sistema prisional para evitar a ex-

pansão da contaminação nas unidades  prisionais,  disponibilizando todos os EPI´s

adequados, conforme orientações contidas nas notas técnicas exaradas pelas autori-

dades médicas e sanitárias;

4. Com a utilização de máscaras, seja obrigatória a utilização de identificação de for-

ma ostensiva para que os internos do sistema possam identificar com quem se relaci-

ona no cumprimento dos protocolos internos;
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5.  A utilização de máscaras, com os devidos cuidados orientados pelas autoridades

sanitárias, pelos internos do sistema prisional e socioeducativo, em quaisquer saídas

externas;

6.  A urgente regularização do fornecimento de água para a população no sistema

carcerário capixaba, evitando-se interrupções, suspensões e racionamentos;

7.  A limpeza constante das celas, alojamentos e das áreas em comum das unidades

prisionais e socioeducativas por equipe de limpeza especializada, e não pelos pró-

prios internos, como é a praxis das unidades prisionais e socioeducativas, com mate-

rial próprio para garantir a adequada higienização do espaço, tendo em vista a po-

tencialidade do vírus de se conservar em locais fechados por um período maior de

tempo;

8. A realização de programas imediatos e urgentes por parte da INVISA, terceiriza-

da responsável pela saúde dos internos, de conscientização sobre a necessidade de hi-

gienização;

9.  A utilização assistida de álcool em gel e demais meios de evitar a contaminação

por coronavírus pelos internos pelo corpo técnico de saúde de cada unidade;

10. A garantia de que o interno, em caso de confirmação de COVID-19, seja interna-

do nos hospitais de referência em iguais condições com quaisquer outros indivíduos

não privados de liberdade;

11. Seja garantida a possibilidade de doação, pela sociedade civil, de máscaras para

as unidades prisionais e socioeducativas com a consequente utilização pelos internos

e pelos profissionais;

12. Seja garantido o contato entre os custodiados adultos e jovens com seus familia-

res por meio de videoconferência ou, caso inviável ante a falta de aparato tecnológico

para tanto, seja garantido o contato telefônico, cumprindo as orientações de higiene

necessárias, entre aqueles e seus familiares;

13. Qualquer outra providência pertinente para fins de assegurar os direitos dos in-

ternos e de outras pessoas que frequentem o sistema prisional e socioeducativo capi-

xabas;

Oferta-se o prazo de 05 (cinco), diante da URGÊNCIA da situação, dias para que o Poder

Público apresente um  PLANO PARA ENFRENTAMENTO DOS PONTOS APRE-

SENTADOS no presente documento, através do e-mail cdh@defensoria.es.def.br

Diante das recomendações expedidas, a SEJUS realizou resposta, nos termos do  OFÍCIO/SE-

JUS/GS/Nº 337/2020, que segue com grifos nosso:
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Ao cumprimentá-lo, dirijo-me à Vossa Excelência, em resposta ao despacho em epígrafe,

a fim de prestar informações relativas aos apontamentos constantes na Recomendação

Conjunta N° 001/2020, proveniente da Coordenadoria de Direitos Humanos, visando sub-

sidiar o envio de resposta a Defensoria Pública estadual, conforme solicitado.

Frisa-se, a princípio, que esta SEJUS já vem adotando uma série de medidas com o intuito

de conter o avanço do Covid-19 no sistema prisional, e que as tratativas vão sendo molda-

das/alteradas na medida em que o cenário epidemiológico vai se apresentando.

Nesse sentido, passa-se à análise dos questionamentos constantes nos itens de N° “1 a

N° 13”.

1/2 –  Atinente à realização de testagem nos profissionais que atuam nas unidades

prisionais,  em consulta à Gerência de Saúde do Sistema Penal – GSSP,  VERIFI-

COU-SE QUE A SEJUS JÁ SOLICITOU A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚ-

DE – SESA À DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL PARA A TESTAGEM DO

CORPO TÉCNICO DE SAÚDE E DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA DAS

UNIDADES, ENCONTRANDOSE, NO MOMENTO, APENAS NO AGUARDO DE

MANIFESTAÇÃO DAQUELA SECRETARIA.

3 - Pertinente aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, os servidores já es-

tão recebendo luvas e máscaras, encontrando-se esta Secretaria, ainda, NO AGUAR-

DO DE MAIS MATERIAIS PROVENIENTES DE PROCESSO DE COMPRA E

DISTRIBUIÇÃO JÁ EM ESTUDO PELO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO

NACIONAL – DEPEN.

Paralelo a isso, a SEJUS iniciou no dia 16/04, a produção em larga escala de máscaras

descartáveis que serão destinadas aos servidores da segurança pública do Estado. A ex-

pectativa é produzir mais de 290 mil máscaras por mês para atendimento da demanda ope-

racional da SEJUS, Polícia Militar, Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito

Santo (IASES), Corpo de Bombeiros Militar e Exército Brasileiro.

A produção teve início com a montagem da fábrica de costura na Penitenciária Estadual

de Vila Velha II, no Complexo do Xuri, em Vila Velha. Linhas de montagem já estão sen-

do realizadas também no Centro Prisional Feminino de Colatina, Centro Prisional Femini-

no de Cariacica e Penitenciária Estadual de Vila Velha V. Toda a confecção será produzi-

da por cerca de 100 internos que cumprem pena no sistema prisional capixaba e que fa-

zem parte do Projeto “Costurando o Futuro”.

4 – Sob a orientação, frisa-se que os servidores operacionais já atuam devidamente

identificados nas unidades prisionais estaduais.

5 – Conforme supramencionado, esta Secretaria já iniciou a produção em larga esca-

la de máscaras descartáveis,  às quais serão disponibilizadas aos reeducandos,  DE

ACORDO COM A NECESSIDADE.

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

28



6 – Acerca do fornecimento de água às unidades, informa-se que não há, no momento,

suspensão na distribuição. Impende a ponderação, contudo, de que questões relativas ao

fornecimento de água às unidades prisionais são afetas às demandas da Subsecreta-

ria de Planejamento e Controle desta Secretaria – SPCON. Dessarte, ante à falta de

atribuições desta Subsecretaria Penal, maiores esclarecimentos quanto ao tema podem ser

diretamente solicitados àquela SPCON.

7 - No que tange à desinfecção das CELAS E ESTRUTURAS DAS UNIDADES, sali-

enta-se que A LIMPEZA ESTÁ SENDO REALIZADA PELOS PRÓPRIOS INTER-

NOS, evitando-se a presença de terceiros nas referidas áreas, com o intuito de reduzir/li-

mitar o número de possíveis agentes transmissores/vetores da doença, No entanto, visando

uma maior adequação na higienização, DIARIAMENTE TODAS AS UNIDADES PRI-

SIONAIS SÃO LIMPAS, NOS MOLDES EM QUE JÁ VINHA OCORRENDO e,

além dessa  limpeza  COMUM diária,  já  foi  expedida orientação às direções  para que

FREQUENTEMENTE  TAMBÉM  OCORRAM  LAVAGENS  DE  FORMA  MAIS

ABRASIVA  COM  CLORO  OU  OUTRO  DESINFETANTE  INDICADO  PARA

ESTE FIM, E SABÃO EM PÓ.

Ademais, consta também na Nota Técnica da Saúde, orientação para que seja realizada a

limpeza e a desinfecção de todas as superfícies internas  dos veículos, após a realização

das escoltas, podendo a desinfecção ser realizada com álcool 70%, hipoclorito de sódio ou

outro desinfetante indicado para este fim, seguindo o procedimento operacional padrão

definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos.

8 – Quanto à necessidade de conscientização/orientação no âmbito do sistema prisional, a

Gerência de Saúde elaborou um FOLDER,  o qual já foi devidamente  ENTREGUE

AOS DIRETORES E SERVIDORES DAS UNIDADES PRISIONAIS e  também já

se encontra disponível no site desta Secretaria, contendo orientações como, por exem-

plo: quanto à manutenção da higiene do ambiente de trabalho; acerca da limpeza com

maior periodicidade de áreas compartilhadas; quanto à necessidade de higienização de

mesas, mouses e teclados compartilhados e, para que não sejam compartilhados objetos de

uso pessoal (copos, talheres, dentre outros). Ainda,  FORAM REALIZADAS  EM DI-

VERSAS  UNIDADES PRISIONAIS,  PALESTRAS  DE  CONSCIENTIZAÇÃO

PARA OS REEDUCANDOS, COM INSTRUÇÕES QUANTO À DOENÇA, CUI-

DADOS E FORMAS DE PREVENÇÃO. 

9 – Cumpre informar que já foram disponibilizados nas unidades pontos para que ocorra a

higienização adequada, sendo que os SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI-

ÇOS deverão realizar a limpeza adequada das mãos, respeitando os cinco momentos de

higienização:

1 – Antes de contato com a pessoa;

2 – Antes da realização de procedimento;
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3 – Após risco de exposição a fluidos biológicos (tais como sangue, saliva);

4 – Após contato com a pessoa;

5 – Após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a

pessoa, cuidando direta ou indiretamente da pessoa.

10 - De acordo com a Nota Técnica de saúde já em vigor nesta Secretaria, que padroniza

as medidas de prevenção, controle e manejo do novo Coronavírus, o (a) preso (a) com

suspeita de infecção pela doença deverá ser encaminhado à local específico para avaliação

clínica, sendo que a realização da coleta de amostras seguirá critério clínico, devendo esta

ser devidamente acondicionada e encaminhada para o LACEN, acompanhada da Ficha de

Notificação. Caso em avaliação clínica o médico identifique o agravamento do quadro, o

PACIENTE  DEVERÁ  SER  ENCAMINHADO  DE  IMEDIATO  AO  HOSPITAL

REFERÊNCIA DELIMITADO PELA SESA, PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E

ALTA COMPLEXIDADE.

11 – Consoante já exposto, a SEJUS iniciou a produção de máscaras descartáveis que se-

rão destinadas aos servidores da segurança pública do Estado e disponibilizadas aos ree-

ducandos, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.

12 – Em virtude da determinação de suspensão das visitas presenciais, como forma de

contornar a angústia causada pela falta de notícias dos familiares, AS DIREÇÕES DAS

UNIDADES JÁ FORAM ORIENTADAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE “LIGA-

ÇÕES ASSISTIDAS”, ONDE O SERVIÇO SOCIAL VIABILIZARÁ O CONTATO

TELEFÔNICO  ENTRE  O  PRESO  E  O  FAMILIAR  PREVIAMENTE  CADAS-

TRADO.

13 - Do mesmo modo, também já se encontra em ESTUDO UM PROJETO PILOTO

PARA A REALIZAÇÃO DE “TELEVISITAS”, isto é, através de chamadas de vídeo

com os familiares.

Ao analisar a resposta acima, em conjunto com as anteriores, percebeu-se a manutenção de gra-
ves violações de Direitos Humanos da população carcerária, senão vejamos:

1. Ausência de planejamento e comunicação interestatal para uma efetiva testagem no
sistema prisional. A testagem em massa como se demonstrará é medida essencial e
recomendada pelas agências de saúde para o adequado combate à pandemia.

2. Ausência da devida assistência material com fornecimento de produtos de higieniza-
ção e limpeza necessários para o frequente e habitual asseio pessoal e para a desin-
fecção das celas e galerias, conforme orientações médico-sanitárias.
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3. Ausência de fornecimento de Equipamentos Individuais de Proteção (EPIs) adequa-
do de acordo com os níveis de exposição do servidor e do preso, conforme orienta-
ções das agências médico-sanitárias.

4. Ausência de garantida de identificação nominal do servidor que utilize máscara para
o contato com os presos.

5. Ausência de um programa de educação em saúde junto aos presos para que haja
conscientização da importância da realização da correta higienização pessoal e de-
sinfecção do ambiente de forma regular, principalmente por serem os responsáveis
pelas limpezas das celas e outras estruturas da unidade.

6. Ausência de garantia de que o interno, em caso de confirmação de COVID-19, seja
internado nos hospitais de referência em iguais condições com quaisquer outros indi-
víduos não privados de liberdade;

7. Ausência de garantia da possibilidade de doação, pela sociedade civil, de máscaras e
materiais de higiene pessoal para as unidades prisionais e socioeducativas com a con-
sequente utilização pelos profissionais e pelos internos;

8. Ausência de garantia do efetivo contato entre os custodiados adultos e jovens com
seus familiares por meio de videoconferência ou, caso inviável ante a falta de aparato
tecnológico para tanto, seja garantido – de forma efetiva - o contato telefônico, cum-
prindo as orientações de higiene necessárias, entre aqueles e seus familiares;
 

Diante destas constatações e frente às insistentes generalidades e omissões das informações pres-
tadas, a Defensoria Pública expediu novo Ofício à SEJUS, detalhando ainda mais cada questiona-
mento de acordo com cada resposta apresentada acima. Buscou-se a todo momento informações
concretas sobre as violações denunciadas e noticiadas para se tentar uma solução extrajudicial,
mesmo após a Recomendação Administrativa realizada.

Já no que tange à testagem em massa do sistema carcerário, em razão da informação da SEJUS
sobre a já realização de requerimento de material à Secretaria de Saúde (SESA) e ausência de res-
posta até o momento, expediu-se Ofício à SESA para se obter informações sobre a referida solici-
tação de material para testagem.

• OFÍCIO CDH DPES n° 236 de 2020 e OFÍCIO DPES n° 237 de 2020.  

Os referidos Ofícios tiveram os seguintes conteúdos:

Ofício à SEJUS  :  

OFÍCIO CDH DPES n° 236 de 2020:
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Honrado em cumprimentá-lo, vimos respeitosamente, conforme art. 128, X, da LC 80/94

e Lei 12.527/2011, em razão da resposta da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito

Santo (SEJUS), através do OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº 337/2020, em relação ao conteúdo da

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA NDH/NUDIN/NEPE/NPP N° 001 DE 2020, em cará-

ter complementar, requisitar o encaminhamento de cópia dos documentos e resposta

dos questionamentos abaixo:

1. Em relação à resposta[1] à Recomendação do item 3[2], qual o número de total de

profissionais atuante no sistema prisional do Estado e quantos já receberam os Equi-

pamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme orientações técnicas das agências

médico-sanitárias? Qual a previsão, informando a data específica, frente ao caráter

da urgência trazido pela pandemia mundial, de recebimento e/ou produção dos EPIs

para os profissionais que não receberam? Requisita-se, neste ato, o procedimento ad-

ministrativo relativo ao estudo do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN

para a aquisição e/ou produção (ex. máscaras) desse material faltante.

2.  Em relação à resposta[3] à Recomendação do item 4,[4] quais são as formas de

identificação dos agentes ao ingressarem em celas e galerias para operações de rotina

ou extraordinárias e se há regulação interna sobre o assunto?

3.  Em relação à resposta[5] à Recomendação do item 5,[6] qual o prazo específico

para o término e distribuição das máscaras a serem disponibilizadas aos reeducan-

dos? Qual o critério a ser utilizado para a distribuição de máscaras, tendo em vista a

orientação das autoridades médico-sanitárias de que, atualmente, todos devem utili-

zar máscaras, sem exceção.

4. Em relação à resposta[7] à Recomendação do item 6[8], há qualquer interrupção

do fornecimento de água para higiene pessoal e das celas em alguma unidade prisio-

nal do Espírito Santo? Há disponibilização, sem restrição de tempo ou perfil de pes-

soa, de água potável para o consumo de todos os internos?

5. Em relação à resposta[9] à Recomendação do item 7,[10] quais os materiais de hi-

giene e a respectiva quantidade e frequência que estão sendo disponibilizados para

que os internos realizem a limpeza das celas? Como ocorre a fiscalização dessa lim-

peza e de sua frequência? Há regulação sobreesse trabalho? Como foi oficialmente

instrumentalizada a “orientação às direções para que frequentemente também ocor-

ram lavagens de forma mais abrasiva com cloro ou outro desinfetante indicado para

este fim, e sabão em pó”? Qual a frequência específica e quais áreas estão abrangi-

das por essa limpeza? O corredor e grades das galerias estão abrangidos? Requer-se,

neste ato, cópia do documento expedido contendo a referida orientação.

6. Em relação à resposta[11] à Recomendação do item 8[12], Qual órgão ou terceiri-

zada-contratada responsável pela elaboração e execução das palestras educativas?

Quais os motivos para que não ocorresse palestras educativas sobre a necessidade de

higiene em todas as unidades prisionais do estado? Quais unidades que não recebe-
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ram as palestras? As palestras são realizadas para todos os detentos ou há algum

grupo com restrição de frequência nas palestras? Há um programa de conscientiza-

ção sobre as medidas para o combate ao coronavírus na qual as palestras fazem par-

te? Se sim, quais demais ações integram o programa e quem é o responsável por sua

elaboração e execução?

7. Em relação à resposta[13] à Recomendação do item 9[14], além dos pontos de lim-

pezas e momentos de higienização elencados para os servidores, quais medidas espe-

cíficas aos internos estão sendo tomadas para sua higiene pessoal no contexto do co-

ronavírus? Houve uma atuação/medida adotada excepcionalmente pelo período da

pandemia? Quais os materiais específicos fornecidos e sua frequência de disponibili-

zação para que os internos realizem sua higiene pessoal?

8. Em relação à resposta[15] à Recomendação do item 10[16], qual a nota técnica re-

ferenciada na resposta? Qual o local específico para avaliação clínica do interno com

suspeita de contaminação pelo COVID-19? Quais os critérios delimitadores de esco-

lha de hospital de referência para o encaminhamento do preso com agravamento de

doença causada pelo novo coronavírus? Há uma lista pré-estabelecida? Se sim, re-

quisita-se, neste ato, cópia do respectivo documento com as justificativas dos crité-

rios adotados.

9. Em relação à resposta[17] à Recomendação do item 11[18], atualmente, está sendo

garantida a possibilidade de doação, pela sociedade civil? Se sim, qual o procedimen-

to para tanto?

10. Em relação à resposta[19][20] à Recomendação do item 12[21] e 13[22], Como foi

oficialmente instrumentalizada a orientação às direções das unidades sobre a possi-

bilidade de “ligações assistidas”? A SEJUS recebeu comunicação/notícia de qualquer

obstáculo em alguma unidade para a realização do contato do familiar com o preso à

distância? Quanto ao projeto piloto para a realização de “televisitas”, há calendário

- com a previsão de data específica - de contratação e instalação de serviços ou equi-

pamentos para viabilizar a telecomunicação? 

Destaca-se que, em respeito ao princípio da transparência e eficiência aos quais está

sujeita à administração pública, bem como em razão do caráter de urgência ocasio-

nado pelo abalo ao direito à saúde ocorridos com o avanço dos números de contami-

nação pelo coronavírus, caso alguma informação seja de atribuição interna de mais

de uma Subsecretaria  desta  pasta,  que  haja seu devido  encaminhamento  interno

para obtenção da respectiva resposta e/ou documentação.

Registra-se o último parágrafo requerendo a realização do fluxo interno de comunicação quando
necessário.

Ofício à SESA  :  
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OFÍCIO DPES n° 237 de 2020

Honrado em cumprimentá-lo, vimos respeitosamente, solicitar, conforme art. 128, X, da

LC 80/94 e Lei 12.527/2011, em razão da resposta da Secretaria de Estado da Justiça do

Espírito Santo (SEJUS), através do OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº 337/2020, em relação ao con-

teúdo da RECOMENDAÇÃO CONJUNTA NDH/NUDIN/NEPE/NPP N° 001 DE 2020,

em caráter complementar, resposta fundamentada do seguinte questionamento:

1. Considerando a resposta[1] da SEJUS, relativa aos itens 1[2] e 2[3] da Recomen-

dação Conjunta, no sentido de que já fora solicitada a esta Secretaria de Estado da

Saúde – SESA à disponibilização do material para a testagem do corpo técnico de

saúde e dos profissionais de segurança das unidades prisionais, questiona-se qual a

programação, informando a data específica diante do caráter de urgência trazida

pela pandemia mundial, para a disponibilização de material para a realização de tes-

tagem dos profissionais atuantes no sistema carcerário, bem como de todos os pre-

sos?

Ocorre que, mesmo com todo o esforço da Defensoria Pública na busca de solução extrajudicial
das demandas supracitadas,  até a presente data, não houve sequer resposta desses Ofícios,
seja pela SEJUS, seja pela SESA.

Não há dúvidas, assim, da desídia do Estado na concretização de medidas e soluções para as de-
mandas apontadas. A todo momento suas respostas eram genéricas e evasivas, sem demonstrar,
por exemplo, as providências – efetivas – tomadas para a desinfecção do ambiente carcerário e
frequência de disponibilidade de material aos presos para o asseio pessoal em conformidade a ne-
cessidade gerada pela pandemia mundial. Registra-se que - em nenhum momento - a Defenso-

ria Pública conseguiu informações adequadas sobre a existência e conteúdo de contrato ad-

ministrativo vigente sobre a aquisição de material com a respectiva frequência de disponibi-

lização para a higiene pessoal dos presos e da realização serviço de limpeza do ambiente

carcerário.

É indene de dúvidas, assim, que somente resta o acesso à justiça como forma de garantir os Direi-
tos Humanos frontalmente violados pelo o Estado.

III  . DOS   FUNDAMENTOS  

III.  a.  DA CONDIÇÃO ESTRUTURAL DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO NO

CONTEXTO DA PANDEMIA E DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER

JUDICIÁRIO 
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Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/depen-diz-que-rebelioes-sao-questao-de-
tempo-por-causa-da-pandemia-e-planeja-compra-de-granadas.shtml >

Não é de hoje a situação caótica do sistema carcerário. O Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento da Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental nº 347, já tinha declarado o
Estado de Coisas Inconstitucional dos sistema carcerário no Brasil. 

Reconheceu-se a configuração de um litígio estrutural, dada a violação sistêmica e generalizada
de direitos humanos e fundamentais de uma grande parcela  da sociedade (o INFOPEN 2019
aponta que o Brasil possui uma população prisional de 773.151 pessoas privadas de liberdade em
todos os regimes7).  Ademais,  apontou-se que,  sendo uma conjuntura de violação  estrutural  e
complexa,  sua resolução dependeria de uma atuação conjunta entre todos os Poderes da

República.

Assim, é pública e notória a histórica situação precária dos presídios nacionais.

Diante  de  uma  pandemia  mundial,  em  que  as  questões  médico-sanitárias  são  de  extrema
importância, nunca se exigiu tanta urgência e atenção nas demandadas prisionais, evitando-
se, assim a contaminação em massa no sistema carcerário que poderá trazer inúmeros óbitos e
consequentes rebeliões nos presídios.

A questão central no debate do COVID-19 é o seu rápido espraiamento para uma rede de saúde
pública e privada que não comporta a internação de todos simultaneamente pela inexistência de
leitos,  de respiradores e de,  até mesmo, profissionais da saúde capacitados para lidar com os
casos  que necessitem de internação  em unidades  intensivas.  Por este fato  que as autoridades
públicas  almejam  o  controle  da  curva  de  contaminação  para,  assim,  a  estrutura  de  saúde
comportar aqueles que necessitem. 

Assim,  não  é  difícil  imaginar  que  essa  preocupação,  quando  se  trata  de  instituições  de
abrigamento de pessoas de forma coletiva, deve ser intensificada, já que se torna impossível a

7 h�ps://www.gov.br/pt-br/no)cias/jus)ca-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-
atualizados
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devida aplicação da medida preventiva de isolamento social para se evitar à contaminação.  A
péssima situação dos presídios, nunca resolvida, soma-se, agora, com uma pandemia que se

dissemina mais rapidamente em aglomerações.

As prisões brasileiras são superlotadas, insalubres e com déficit de equipes de saúde. Agora, essa
mesma  população,  geralmente  com  imunidade  já  prejudicada,  já  vivendo  sob  a  ameaça  de
contágio por inúmeras doenças infecto-contagiosas, é um dos grandes alvos para a disseminação
da covid-19.

E as consequências desse cenário não se restringem à disseminação da doença. Os efeitos vêm
também sob a forma de rebeliões, como alerta constantemente as agências de comunicação, bem
como os especialistas. 

Por essa razão,  a eclosão do sistema carcerário brasileiro é o palco das discussões atuais e

não pode ser deixada de lado no Estado do Espírito Santo, exigindo medidas urgentes para

garantia do direito à vida e saúde dos presos e servidores do sistema prisional.

Dessa forma, o gasto público deve ser orientado para combater as razões dessas violações e não
atacar mais ainda os direitos dos presos. Atender as medidas de prevenção médico-sanitária é

o primeiro passo e pilar estrutural básico para qualquer atuação Estatal no contexto da
pandemia.  Falar em medidas de contenção de rebelião antes de se trazer medidas para a

garantia da saúde e  da integridade física  dos  presos  é,  na  verdade,  buscar  silenciar  as

denúncias  das  violações  de  direitos  humanos  ocorridas.  Estar-se-á  ignorando  a  saúde

pública desses indivíduos e depois os sancionando por reivindicá-las.

 A pessoa custodiada se encontra em uma relação especial de sujeição, exigindo uma especial
atenção do Poder Público que tem o dever, por isso, de criar mecanismos e adotar medidas para
que  sejam  respeitados  os  direitos  garantidos  convencionalmente,  constitucionalmente  e
legalmente.  

Deve-se atentar que o caput do art. 3º da Lei de Execução Penal informa que “ao condenado e ao
internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”. 

Contudo, em que pese essa previsão legal, esta não é a realidade, haja vista que outros direitos
estão sendo prejudicados em ricochete pela própria execução da pena,  como, por exemplo, a
saúde, razão pela qual é fundamental a minimização por este juízo destes danos paralelos.

Em relação, ainda, aos direitos dos internos, importante destacar a inaplicabilidade do argumento
da “reserva do possível” quando se trata de violação de direitos fundamentais, pois mesmo diante
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da necessidade  da realização de escolhas  trágicas,  deve-se prevalecer  a garantia do mínimo

existencial,  conforme  julgado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  quando  do  julgamento  do  AI
583.553/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO. 

Em outro julgado o STF assim entendeu:

"O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orça-

mentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível" (ADPF

45/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.4.2004).

Deste modo, compete a Defensoria Pública, em razão de sua atribuição Constitucional da defesa
dos direitos humanos, nos termos do art. 134 da CF/88, bem como por ser órgão da execução
penal,  agir  em  defesa,  seja  extrajudicialmente,  seja  judicialmente,  dos  direitos  das  pessoas
encarceradas. 

Importante destacar que o art. 61, VIII da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) aduz que a
Defensoria  Pública  é  um  órgão  da  execução  penal.  Por  sua  vez,  o  art.  81-A  declara,
explicitamente, que a Instituição tem atribuição para atuar de forma coletiva na execução penal,
in verbis, “a Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança,
oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em
todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva”.

Neste  sentido,  enquanto  órgão  de  execução,  atribuiu-se  à  Defensoria  Pública  o  dever
constitucional de observar a execução da pena em dois aspectos distintos e simultâneos: aos seus
assistidos, especialmente aos hipossuficientes financeiros e jurídicos, bem como à coletividade de
reclusos de modo geral, posto que as pessoas em relação especial de sujeição com o Estado são
vulneráveis à máquina estatal, motivo pelo qual a Defensoria atua também em favor desta massa
coletiva enquanto custos vulnerabilis.

Vale repisar que a tentativa de se resolver a questão extrajudicialmente restou infrutífera, haja
vista a ausência de respostas em prazo adequado pelo Poder Público, bem como pela falta de
oferecimento  de  um efetivo  plano  de  contingência  dos  pontos  levantados  na  Recomendação
Administrativa e nos ofícios enviados. Em face da inércia, a presente Instituição resta impelida,
em cumprimento da própria atribuição constitucional, a acionar o Judiciário a fim de efetivar os
direitos fundamentais violados. 

Importa se atentar que o ingresso ao judiciário se pauta, além da inconteste desídia estatal na
concretização de direitos constitucionais, na complexidade da situação, especialmente diante do
crescente número de óbitos no sistema carcerário, que faz exigir a atuação de todos os poderes

em conjunto, incluindo o Judiciário. Trata-se de uma bomba-relógio perto de explodir!
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Nesse sentido, é de se observar, que em 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação CNJ n. 62/2020 que em seu art. 9º prevê que os magistrados zelem pela

elaboração pelo Poder Executivo Local de  plano de contingência para enfrentamento da

COVID-19 no sistema prisional que contenha minimamente: 

I – realização de campanhas informativas acerca da Covid-19, ações de educação em

saúde e medidas de prevenção e tratamento para agentes públicos, pessoas privadas

de liberdade, visitantes e todos os que necessitam adentrar nos estabelecimentos; 

II – procedimento de triagem pelas equipes de saúde nas entradas de unidades prisionais; 

III – adoção de medidas preventivas de higiene, tais como aumento da frequência de

limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas custodiadas e

privadas de liberdade, com atenção especial para higienização de estruturas metáli-

cas e algemas, instalação de dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação, en-

tre outros; 

IV –  abastecimento de remédios e fornecimento obrigatório de alimentação e itens

básicos de higiene pela Administração Pública e a ampliação do rol de itens permiti-

dos e do quantitativo máximo de entrada autorizada de medicamentos, alimentos e

materiais de limpeza e higiene fornecidos por familiares e visitantes; 

V – fornecimento ininterrupto de água para as pessoas privadas de liberdade e agen-

tes públicos das unidades ou, na impossibilidade de fazê-lo, ampliação do forneci-

mento ao máximo da capacidade instalada; 

VI – adoção de providências para evitar o transporte compartilhado de pessoas privadas

de liberdade, garantindo-se manutenção de distância respiratória mínima e a salubridade

do veículo; 

VII – designação de equipes médicas em todos os estabelecimentos penais para a rea-

lização  de  acolhimento,  triagem,  exames  médicos,  testes  laboratoriais,  coleta  de

amostras clínicas, vacinação, referenciamento para unidade de saúde de referência e

outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos, observando-se o pro-

tocolo determinado pela autoridade sanitária; 

VIII – fornecimento de equipamentos de proteção individual para os agentes públi-

cos da administração penitenciária e socioeducativa; e 

IX – planejamento preventivo para as hipóteses de agentes públicos com suspeita ou con-

firmação de diagnóstico de Covid-19, de modo a promover o seu afastamento e substitui-

ção, considerando-se a possibilidade de revisão de escalas e adoção de regime de plantão

diferenciado;  
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Conferindo a mesma importância aqui destacada, segue a Nota Técnica Conjunta Nº 1/2020 CNJ/
CNMP8, de 28 de Abril de 2020, referente à  destinação de recursos do Fundo Penitenciário

Nacional em face da decretação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional

para o novo Coronavírus – Covid-19:

4. Das medidas necessárias para enfrentamento à pandemia de Covid-19 no sistema prisi-

onal tendo em vista as dificuldades constatadas a partir do monitoramento da Covid-19

nos sistemas penitenciário e socioeducativo pelos integrantes do Ministério Público e do

Poder Judiciário, considera-se indispensável a destinação imediata de recursos do FUN-

PEN, mediante os devidos repasses aos gestores dos Estados, para a implementação das

seguintes medidas urgentes:

a)  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE PERMITA A ADEQUADA

HIGIENIZAÇÃO DE TODOS OS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO E PERMANÊN-

CIA DAS PESSOAS CUSTODIADAS E PRIVADAS DE LIBERDADE;

b)  DISPONIBILIZAÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E EQUIPAMEN-

TOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ÀS PESSOAS PRESAS E AOS AGENTES

PÚBLICOS QUE TRANSITAM NOS ESTABELECIMENTOS;

c) reforço no fornecimento de alimentação e outros insumos básicos, considerando-se para

a análise do abastecimento a situação de restrição, em diversas unidades prisionais, ao re-

cebimento usual destes itens oriundos de familiares; e

d) aquisição de insumos e equipamentos necessários ao atendimento preventivo e curativo

de saúde,  INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, TESTES LA-

BORATORIAIS, COLETA DE AMOSTRAS CLÍNICAS, VACINAS, ENTRE OU-

TROS.

Nessa mesma linha, entendendo pela necessidade de atuação do judiciário, em 21/05/2020, o CNJ
publicou Orientação  técnica para  Inspeção  pelo Poder  Judiciário  dos  espaços de privação  de
liberdade no contexto da pandemia entendendo pela necessidade de monitorar  as medidas de
enfrentamento  à  Covid-19  adotadas  pelas  unidades  prisionais  e  socioeducativas,  conforme
disposto na Recomendação CNJ nº 62/2020, priorizando-se a análise de:9

• plano de contingência   elaborado pelo Poder Executivo que contenha, pelo me-

nos, os itens previstos nos incisos do art. 9º da Recomendação nº 62/2020 do

CNJ e, sua implementação;

8 h�ps://atos.cnj.jus.br/files/original211003202004295ea9ed2b3c843.pdf
9 Vide Orientação técnica para Inspeção pelo Poder Judiciário dos espaços de privação de liberdade no contexto da
pandemia. Pag. 8 e 9.
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• a disponibilidade e acesso a EPI´s e medicação para servidores e pessoas priva-

das de liberdade;

• se os servidores penais e socioeducativos foram informados e treinados  sobre os

protocolos de saúde a serem adotados no contexto do coronavírus;

• a disponibilidade e efetividade das equipes de servidores, fluxos e registros de saúde;

• se foram criados protocolos para identificação de casos suspeitos, testagem e iso-

lamento e se os mesmos estão sendo devidamente utilizados;

• se protocolos de triagem e quarentena, com testagem, para pessoas ingressantes

na unidade estão sendo realizados;

[...]

• a situação de abastecimento de alimentação e kits de higiene pessoal, bem como

o fornecimento e disponibilidade de água própria para consumo humano;

• a limpeza e higienização de todos os ambientes das unidades prisionais e socioe  -  

ducativas;

• o acréscimo no tempo de permanência em ambientes abertos e pátios pelas pessoas

privadas de liberdade, assim como o estado de aglomeração em ambientes fechados;

• se as pessoas presas e adolescentes internados estão recebendo assistência jurídica e

religiosa e, ainda,  se foram estabelecidos mecanismos de contato com o mundo

exterior (i.e visitas sociais virtuais, e-mails, telefonemas ou outros meios de co-

municação);

[...]

• se estão sendo realizadas ações de educação em saúde e informações sobre a Co  -  

vid-19 para as pessoas privadas de liberdade;

Dessa  forma,  a  presente  lide,  além  de  ser  caracterizada  como  um conflito  de  interesses

qualificado  por  uma  pretensão  resistida  quanto  à  tutela  de  Direitos

Humanos/constitucionais no sistema prisional, constitui a observância dos mandamentos do

julgado pelo STF na ADPF nº 347, oportunizando o exercício do poder judiciário para a

solução de um tema social e estruturalmente complexo que, mais do que nunca, perfaz-se
como o prenúncio de uma tragédia humanitária.

Dessa forma,  a exigência da concretização de direitos fundamentais pelo Poder Executivo,

não constitui intervenção indevida do Poder judiciário.

A esse respeito segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A omissão injustificada da administração em efetivar as políticas públicas constitu-

cionalmente  definidas  e  essenciais  para  a  promoção  da  dignidade  humana  NÃO

DEVE SER ASSISTIDA PASSIVAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO"  (REsp

1.041.197/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2009). 
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Para afastar quaisquer dúvidas, segue também julgamento do plenário do STF:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. RE-

FORMA  DE  SENTENÇA  QUE  DETERMINAVA  A EXECUÇÃO  DE  OBRAS  NA

CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA.  ALEGADA OFENSA AO PRINCÍ-

PIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO  DOS LIMITES

DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU

DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTI-

CAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLI-

CABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NE-

CESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA

PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFAS-

TABILIDADE  DA  JURISDIÇÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO  PARA

MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário im-

por à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou

na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - SUPREMACIA

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE LEGITIMA A INTERVENÇÃO

JUDICIAL. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava ASSEGURAR O

RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS DETENTOS, em obser-

vância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à

sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação

dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. (RE 592581 - Repercussão Geral: Mérito -

Órgão julgador: Tribunal Pleno -  Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julga-

mento: 13/08/2015- Publicação: 01/02/2016)

III. b. DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE

De acordo com o já exposto, o preso mantém todos os direitos não restringidos pela sentença ou
pela lei.  

Assim, não pode se permitir que venham a reboque da restrição ambulatorial violações outras
como a do direito à vida, integridade física e moral, saúde, por exemplo. Trata-se de expresso
comando Constitucional:

Art. 5º. [...]

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Torna-se  fácil  perceber  que  a  doença  causada  pelo  Covid-19  e  as  ausências  de  medidas
preventivas – efetivas e em consonância com as orientações médico-sanitárias –, no sistema
carcerário, tem ameaçado e já violado a saúde e a vida de presos e servidores que ali atuam.

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

41



O direito fundamental mais atingido, por certo, é o direito à vida, já que a contaminação pelo
vírus se alastra rápida e facilmente, gerando uma doença com consequências que podem pôr
fim a existência humana.

O direito à vida é essencial ao ser humano, sendo o ponto de partida básico para que ele exerça
qualquer outro direito. Segundo Alexandre de Moraes, “o direito à vida é o mais fundamental
de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os
demais direitos”.

Na  nossa  Constituição  Federal,  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida  é  a  primeira  garantia
conferida aos indivíduos, conforme texto do art. 5º, caput:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”

O Brasil também é signatário dos Tratados Internacionais, os quais tutelam primordialmente o
xdireito à vida, estando, dentre eles, o Pacto Internacional de direitos Civis e Políticos que, em
seu art. 6º,1, versa que:  O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser

protegido pela lei, ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida.

A garantia do direito à vida se dá no sentido de o indivíduo se proteger da ingerência do poder
público  ou  de  outros  particulares  na  sua  esfera  privada,  o  que  justifica,  por  exemplo,  a
proibição  da  pena  de morte  pela  Constituição.  Por  outro  lado,  a  garantia  do direito  à  vida
também se dá pelo dever do Estado de agir positivamente no sentido de protegê-lo.

Trata-se de dupla dimensão ao direito à vida: há uma dimensão negativa não intervencionista,
visando  coibir  atentados  estatais  contra  a  vida,  como  também,  uma  dimensão  positiva
intervencionista, obrigando um fazer do estado para possibilitar e garantir a manutenção

digna da existência de todos os indivíduos  .

Sobre o tema vale trazer as lições da doutrina de André Ramos Tavares10 

“É o mais básico de todos os direitos, no sentido de que surge como verdadeiro pré-requi-

sito da existência dos demais direitos consagrados constitucionalmente. É, por isto, o di-

reito humano mais sagrado.”

10 Tavares,  André  Ramos  Curso  de  direito  cons)tucional  /  André  Ramos  Tavares.  –18.  ed.  São  Paulo:  Saraiva
Educação, 2020. p. 538/539 – versão digital
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O conteúdo do direito à vida assume duas vertentes. Traduz-se, em primeiro lugar, no direito de
permanecer existente, e, em segundo lugar, no direito a um adequado nível de vida.

O direito à vida se cumpre, neste último sentido, por meio de um aparato estatal que ofereça
amparo à pessoa que não disponha de recursos aptos a seu sustento ou, especialmente, quando
esteja em custódia do estado  , propiciando-lhe uma vida saudável.

Insculpido no artigo 6º, da Constituição Federal de 1988, entre os direitos sociais, o direito à
saúde também compreende, assim, relevante parcela do direito à vida, já que  só se atinge a

plenitude da dignidade humana quando se mantém a integridade física e psicológica do

indivíduo, especialmente a pessoa custodiada pelo Estado  .

Cabe ressaltar, nesse contexto, que não basta apenas que o Estado garanta a sobrevivência das
pessoas, ou seja, que ele evite a morte delas. Exige-se do Poder Público que ele assegure o
direito à vida com dignidade, garantindo seu mínimo existencial.

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da Constituição Federal, expresso no seu
art. 1º, III e tem como centro o direito à vida. Todavia, o exercício de uma vida digna deve estar
atrelado à garantia dos demais direitos e das condições mínimas de acesso aos direitos sociais
como direito à saúde.

Dessa forma, não há como se falar em direito à vida sem trazer a necessária efetividade do
direito social à saúde, à alimentação adequada, à educação dentre outros.

III. c. DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NA ATUAÇÃO ESTATAL E DA EXIGÊNCIA

DE  ADOÇÃO  DE  MEDIDAS  EM  CONSONÂNCIA  COM  AS  RECOMENDAÇÕES

MÉDICO-CIENTÍFICAS SOBRE O DIREITO À SAÚDE E À VIDA – RATIFICAÇÃO

RECENTE DO STF

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.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, im-

pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

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

43



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,

no caso, no sistema carcerário.

Como visto o sistema carcerário já vem de um histórico de abandono e descaso, sendo palco de
grandes violações estruturais de direitos humanos. Com a ocorrência da pandemia mundial essas
violações ganham latência oprimindo ainda mais uma das camadas mais vulneráveis da sociedade
que  é  a  comunidade  carcerária  (presos  e  os  profissionais  que  atuam  nessas  condições
degradantes).

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  para  a  contenção  do  problema  médico-

sanitário que assola o mundo.

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 que11:

“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 plenário12, 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-

11 Encontrado em: h�p://portal.sF.jus.br/no)cias/verNo)ciaDetalhe.asp?idConteudo=443788&ori=1
12 Encontrado em: h�p://portal.sF.jus.br/no)cias/verNo)ciaDetalhe.asp?idConteudo=443888&ori=1
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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

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-
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bilidade civil e administrativa dos agentes públicos constitucionalmente vigentes em cir-

cunstâncias de normalidade.

Deste modo, a atuação do gestor público para o combate à contaminação pelo COVID-19, no

âmbito do sistema carcerário, deverá seguir estritamente as orientações dos órgãos médicos
e  sanitários internacionais  (como  a  Organização  Mundial  da  Saúde13),  e  nacionais  (como
Ministério  da  Saúde,  Departamento  Penitenciário  nacional,  Secretaria  de  Saúde,  Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Conselho Federal de Medicina, Fundação Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ), Rede CoVida, 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
implicar,  inclusive  em responsabilidade  administrativa.  Não  se  estar  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 comunidade carcerária  .  

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)

Partindo dessa premissa, deve-se analisar as seguintes medidas objeto desta demanda:

III.c.1. DA NECESSÁRIA TESTAGEM EM MASSA DA COMUNIDADE CARCERÁRIA

13 h�p://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-preven)on-and-control-of-COVID-
19-in-prisons.pdf
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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 do cárcere.

Ressalte-se que o número de presos com confirmação de contaminação por Covid-19, apesar de
expressivo, deve ser lido com ressalvas, considerando a ínfima quantidade de testes realizados no
sistema prisional. Segundo o Monitoramento realizado na Gestão do Ministro Dias Toffoli pelo
Programa  Justiça  presente  somente  0,39%  da  população  carcerária  tinha  sido  testada  até
19/05/2020:

Assim,  apesar  dos  meritórios  esforços  do  Departamento  Penitenciário  Nacional  em  reunir
informações  penitenciárias  em  nível  nacional  a  respeito  da  Covid-19,  tal  cenário  indica  a
possibilidade  de  enorme  subnotificação,  podendo-se inferir  que  o  quantitativo  real  de  presos
contaminados é muitas vezes superior ao que consta nos dados oficiais reunidos. 

Reforça-se,  com isso,  a  preocupação  quanto a  uma iminente  tragédia  humanitária  de  graves
proporções, sobretudo considerando a maior prevalência, no sistema prisional, de pessoas com
doenças  crônicas,  imunossupressoras,  respiratórias  e  outras  comorbidades  preexistentes  que
possam conduzir  a um agravamento do estado geral  de saúde a partir  do contágio pelo novo
Coronavírus.

Não há dúvidas sobre o risco de elevado número de mortes em decorrência da doença nas prisões
brasileiras.  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 adicionais14.

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:

14 Conferir NOTA TÉCNICA CONJUNTA No 1/2020 CNJ/CNMP, DE 28 DE ABRIL DE 2020 – pag. 4.
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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 profissionais da força de segurança
com casos suspeitos com ou sem febre devem ser testados, bem como as pessoas privadas de
liberdade quando com febre, ambos independentemente da idade. 

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 infecção15. 

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 simples para os países:  TESTAR, TESTAR, TESTAR.

Teste todo caso suspeito.”

É notícia16, 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

15 h�ps://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/no)cia/2020/03/18/oms-diz-que-isolar-testar-tratar-e-localizar-
todos-os-casos-de-coronavirus-e-a-melhor-resposta-contra-o-virus.ghtml
16 h�ps://www.folhape.com.br/no)cias/no)cias/coronavirus/2020/03/25/NWS,134858,70,1668,NOTICIAS,2190-
OMS-ADAPTA-ORIENTACOES-PARA-TESTES-NOVO-CORONAVIRUS.aspx
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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.17

Reconhecendo  também  essa  importância  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  com  o  Conselho
Nacional do Ministério Público editaram a Nota Técnica Conjunta Nº 1/2020 CNJ/CNMP18, de
28 de Abril de 2020, referente à destinação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional em face
da decretação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional para o novo Coronavírus
–  Covid-19,  trazendo  orientação  ao  Departamento  Penitenciário  Nacional  para  que  “adote
providências para viabilizar a testagem em massa de todas as pessoas presas ou internadas em

unidades em que já haja caso de confirmação de diagnóstico por Covid-19, assim como dos

agentes públicos que lá trabalhem”. 

Percebe-se que aqui não se visa mais a testagem apenas dos casos suspeitos com febre, e sim de
toda a unidade onde há casos suspeitos e/ou confirmados. 

Assim,  recomendações  para  utilização  dos  testes  para  diagnóstico  (RT-PCR  e  teste  rápido
sorológico) são, assim, para  todas as pessoas presas ou internadas em unidades em que já

haja caso de confirmação de diagnóstico por Covid-19, assim como dos agentes públicos que

lá trabalhem.

Reconhece-se,  portanto,  a  necessidade  de  controle  da  expansão  da  pandemia  no  ambiente
carcerário.

Entretanto, no ambiente confinado e superpopuloso das prisões, há necessidade da expansão,

ainda  maior,  de  testes  englobando  a  totalidade  das  unidades,  visando  identificar

precocemente os infectados, ainda que com quadros leves afim de orientar as estratégias de

limitação da propagação da infecção.

17 h�ps://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/governo-quer-comprar-46-milhoes-de-testes-para-
coronavirus-diz-ministro.shtml
18 h�ps://atos.cnj.jus.br/files/original211003202004295ea9ed2b3c843.pdf
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Segundo documento técnico sobre “Testes diagnósticos da COVID-19 – bases das indicações e
seus usos” da Rede CoVida19, 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
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 fora 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  unidades

prisionais  capixabas,  podendo  readequar  as  medidas  de  prevenção,  realizando  um

planejamento  mais  racional  da  utilização  dos  escassos  recursos  humanos  e  financeiros

19 Encontrado  em:  h�ps://covid19br.org/main-site-covida/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Testes-
Diagnos)cos-Rede-CoVida_finalL.pdf
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disponíveis. Obtendo a real ciência de quantos presos já foram contaminados, principalmente os

que já tiveram sintomas a mais de 14 dia,  poder-se-á realizar  o devido remanejamento em
conjunto daqueles que já possuem os anticorpos da doença por exemplo.

Todas  essas  razões  se  aplicam,  mutatis  mutandis,  por  óbvio,  aos  profissionais  de  saúde  e
segurança  que  atuam  no  sistema  prisional.  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 da 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.

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 comunidade carcerária.

Destarte,  requer-se  (i)  a  testagem em massa  de  toda a população  carcerária  do Estado,

incluindo  os  profissionais  atuantes  nesse  sistema.  Subsidiariamente,  caso  assim  não

entenda, (ii) que haja a testagem de todas as pessoas presas ou internadas em unidades em

que já haja  caso  de confirmação  de diagnóstico  por  Covid-19,  assim como dos  agentes

públicos que lá trabalhem, ou assim ainda não entenda, subsidiariamente, (iii) a realização

de inquérito  sorológico  nas unidades  prisionais,  nos  mesmos  moldes  em que está  sendo

realizado pelo Governo junto às pessoas em liberdade20.

20 “A  Secretaria  da Saúde (Sesa)  definiu  para começo de  maio o início  dos testes  que  serão realizados  para  o
Inquérito Sorológico da Covid-19 no Espírito Santo. O estudo auxiliará o Governo do Estado a iden)ficar o percentual
da população capixaba que já  teve contato com o novo Coronavírus  (Covid-19).  O inquérito será realizado bem
quatro etapas, com intervalo de 15 dias entre cada uma. Para cada etapa serão testadas cerca de oito mil amostras,
totalizando aproximadamente 32 mil testes em 27 municípios selecionados. 
De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a pesquisa trará uma radiografia do impacto da
doença  no  Espírito  Santo.  ´Com  o inquérito,  obje)vamos  fazer  uma projeção  estaTs)ca  do  comportamento  da
transmissão da Covid-19 em nosso Estado. Também vamos poder iden)ficar a força de transmissão do vírus. Com os
resultados, teremos uma radiografia muito fina de qual é o impacto da doença e de seu comportamento que poderá
subsidiar  as  decisões  de  Governo´,  explicou.”  Encontrado  em  h�ps://saude.es.gov.br/Not%C3%ADcia/inquerito-
sorologico-vai-testar-32-mil-capixabas-para-iden)ficar-contato-com-coronavirus
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III.c.2.  DA NECESSÁRIA GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL E DA DESINFECÇÃO

DO AMBIENTE CARCERÁRIO

Sabe-se que constitui dever do preso manter a higiene pessoal e o asseio da cela ou alojamento
(artigo 39, inciso IX, da LEP). Ocorre que também é direito do preso a assistência material
com o fornecimento de instalações higiênicas (art. 12 e 40, VII da LEP).

No mesmo sentido apontam as Regras de Mandela:

Regra 13 Todas os ambientes de uso dos presos e, em particular, todos os quartos, celas e
dormitórios, devem satisfazer as exigências de higiene e saúde, levando-se em conta as
condições climáticas e, particularmente, o conteúdo volumétrico de ar, o espaço mínimo,
a iluminação, o aquecimento e a ventilação.

Regra 15 As instalações sanitárias devem ser adequadas para possibilitar que todos os pre-
sos façam suas necessidades fisiológicas quando necessário e com higiene e decência.

Regra 17 Todos os locais de um estabelecimento prisional frequentados regularmente pe-
los presos deverão ser sempre mantidos e conservados minuciosamente limpos.

Regra 35 1. O médico ou o profissional competente de saúde pública deve regularmente
inspecionar e aconselhar o diretor sobre: [...]; 
(b) A higiene e limpeza da unidade prisional e dos presos; 
(c) O saneamento, temperatura, iluminação e ventilação da unidade prisional;

Regra 42 As condições gerais de vida expressas nestas Regras, incluindo aquelas relacio-
nadas à iluminação, à ventilação, à temperatura, ao saneamento, à nutrição, à água potá-
vel, à acessibilidade a ambientes ao ar livre e ao exercício físico, à higiene pessoal, aos
cuidados médicos e ao espaço pessoal adequado, devem ser aplicadas a todos os presos,
sem exceção.

Vale trazer, também, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em comen-
to:

REGIME LEGAL DA HIGIENE PESSOAL DOS PRESOS

11. Mais do que privilégio ou leniência do sistema punitivo estatal, a higiene pessoal

representa expediente de proteção de todos os presos, dos funcionários, dos voluntá-

rios sociais e religiosos, e dos familiares visitantes. Essa a razão para a Lei de Execução

Penal atribuir filiação dúplice a "higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento", si-

multaneamente como direito e dever do condenado (art. 39, IX, da Lei 7.210/1984).

12. Além disso, a legislação impõe ao Estado o dever de garantir assistência material

ao preso e ao internado, nela incluída "instalações higiênicas" (Lei 7.210/1984, art.

12), expressão que significa disponibilidade física casada com efetiva possibilidade de

uso. Assim, não basta oferecer banho com água em temperatura polar, o que transformaria
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higiene pessoal em sofrimento ou, contra legem, por ir além da pena de privação de liber-

dade,  caracterizaria castigo extralegal e extrajudicial, consubstanciando tratamento

carcerário cruel, desumano e degradante.

13. Finalmente, as Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, promulgadas pelas

Nações Unidas (Regras  de Mandela),  dispõem que "Devem ser  fornecidas  instalações

adequadas para banho", exigindo-se que seja "na temperatura apropriada ao clima" (Regra

16, grifo acrescentado, cf. publicação do Conselho Nacional de Justiça, com o título "Re-

gras de Mandela"). Irrelevante, por óbvio, que o texto não faça referência expressa a "ba-

nho quente".

14. Correto, portanto, o juiz de primeira instância quando, na decisão de concessão da tu-

tela antecipada, concluiu que "submeter os presos a banhos frios, sobretudo no inverno,

segundo respeitado parecer médico juntado com a inicial,  desencadeia  ou agrava uma

série de doenças. E, pior, segundo levantamento do CNJ, a maioria dos estabelecimen-

tos penais não possuem médicos e enfermeiros em todos os períodos" 

(REsp 1537530/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado

em 27/04/2017, DJe 27/02/2020)

Observando a imperiosa necessidade de higienização adequada das unidades prisionais, no âmbi-
to da pandemia, o Departamento Penitenciário Nacional, enquanto órgão técnico no assunto, ex-
pediu a seguinte recomendação para se evitar a proliferação do COVID-19:

Disponível em: < http://depen.gov.br/DEPEN/ManualCOVID19DEPEN1edicao.pdf>   (vide pag. 15). 

Ocorre que mesmo muito questionado, conforme ofícios acima colacionados, o Estado não forne-
ceu uma resposta concreta sobre o fornecimento de materiais necessários (insumos e EPIs) para
que os presos realizem a adequada higienização pessoal e a sanitização das celas, conforme orien-
tação das autoridades médico-sanitárias. Inquestionável que, diante do caos pandêmico que se
instalou no país, não há espaços para omissões quando se necessita garantir a higiene e desinfec-
ção dos ambientes, em especial o carcerário.
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É de se observar, ainda, que sendo as demais estruturas além das celas, como os corredores
das galerias, área comum do presídio, caso não haja regularização para a devida remissão pelo
trabalho, através da conhecida figura do “preso-faxina” (encarregados das limpezas) não poderá
constar como dever do preso sua limpeza. Não deve ficar como responsabilidade dos presos a
sanitização dessas áreas comuns, sob pena de além da violação ao direito ao trabalho do
preso, a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte do Estado que receberá um serviço
sem a devida contraprestação pela mão de obra. 

Entretanto, ainda que exista a figura do preso-faxina de forma regular, torna-se necessário, ain-
da a realização de incremento da higienização dos espaços comuns para se atender as orien-
tações para combate ao coronavírus. Dessa forma, limpezas diárias especiais, visando a desin-
fecção do ambiente, deverão ser realizada. 

Ocorre que, conforme OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº 337/2020 expedido pela SEJUS, restou informado
no item 7 o seguinte:

7 - No que tange à desinfecção das CELAS E ESTRUTURAS DAS UNIDADES, sali-

enta-se que A LIMPEZA ESTÁ SENDO REALIZADA PELOS PRÓPRIOS INTER-

NOS, evitando-se a presença de terceiros nas referidas áreas, com o intuito de reduzir/li-

mitar o número de possíveis agentes transmissores/vetores da doença, No entanto, visando

uma maior adequação na higienização, DIARIAMENTE TODAS AS UNIDADES PRI-

SIONAIS SÃO LIMPAS, NOS MOLDES EM QUE JÁ VINHA OCORRENDO e,

além dessa  limpeza  COMUM diária,  já  foi  expedida orientação às direções  para que

FREQUENTEMENTE  TAMBÉM  OCORRAM  LAVAGENS  DE  FORMA  MAIS

ABRASIVA  COM  CLORO  OU  OUTRO  DESINFETANTE  INDICADO  PARA

ESTE FIM, E SABÃO EM PÓ.

Percebe-se que além da cela outras “estruturas das unidades” estão sendo de responsabilidade dos
presos limparem o que se denota, em caso de ausência de regulação do referido preso-faxina com
a possibilidade de remissão da pena, premente ilegalidade seja pela ausência do serviço, seja pela
atuação sem regulamentação.

Todavia, conforme adiantado, ainda que exista a regulação em todas as unidades, o serviço não
está sendo realizado, conforme as orientações das autoridades técnicas. Isto porque a limpeza
incialmente abordada se refere à limpeza cotidiana, chamada pelo ofício de “COMUM”. Entre-
tanto, como exaustivamente demonstrado, com o advento da pandemia, houve orientações das au-
toridades técnicas para o –  reforço – da limpeza do ambiente,  realizando a desinfecção pelo
menos uma vez ao dia.

Ocorre que, no OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº 307/2020, também acima exposto, restou informado o se-
guinte:

“foi expedida orientação para que, além da limpeza comum diária, seja realizada a lava-

gem do estabelecimento de forma mais abrasiva com cloro ou outro desinfetante in-
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dicado para este fim e sabão em pó,  EM TORNO DE 2 (DUAS) VEZES POR SE-

MANA”

Assim, limpeza desinfectante ou, como chamada no ofício “LAVAGENS DE FORMA MAIS
ABRASIVA COM CLORO OU OUTRO DESINFETANTE ESTE FIM, E SABÃO EM PÓ”
acontece com frequência não recomendada pelas autoridades,  bem como seria realizada pelos
próprios presos sem notícia de fornecimento dos EPIs necessários à manipulação dos produtos
químicos. Importante consignar que não cabe exigir a limpeza das celas e galerias sem o devido
equipamento de proteção individual para tanto, como luvas, botas e máscaras, tendo em vista que
este ato acaba por violar vertiginosamente à saúde dos presos.

Ademais, extrai-se das respostas da SEJUS que não houve também qualquer reforço no for-
necimento de material para a desinfecção do ambiente carcerário.

Como se não bastasse as omissões expostas, resta claro não haver qualquer disponibilização de
material adequado para a limpeza tanto das áreas comuns com das próprias celas. Não há forneci-
mento de baldes, escovões, esfregões, bem como material como água sanitária ou sabão suficien-
te para a desinfecção do ambiente para o qual os presos estão responsáveis. 

Constata-se, também, que não houve qualquer reforço para a realização higiene pessoal preven-
tiva à contaminação pelo COVID-19 (como mais sabonetes em uma maior frequência por
exemplo).

Durante as inspeções realizadas pelo grupo de Direitos Humanos da Defensoria Pública nos pre-
sídios do Estado, constatou-se que os presos mal recebem material suficiente para sua higiene
pessoal ordinária, quanto mais em época de pandemia. Deve-se observar, nesse contexto, que
o fornecimento de material de Higiene deve ser o suficiente para a realização de seu asseio pesso-
al, conforme Regra 18 das Regras de Mandela:

Higiene pessoal 

Regra 18 1. Deve ser exigido que o preso mantenha sua limpeza pessoal e, para esse fim,

deve ter acesso a água e artigos de higiene, conforme necessário para sua saúde e lim-

peza.

Levantou-se depoimentos de presos, inclusive, que apontam receber metade de um sabonete para
o período 15 (quinze) dias, período e quantidade que, por óbvio é desproporcional!  

Como se não bastasse a frequência já insuficiente de disponibilização de material para higiene
pessoal, com a já apontada ausência de fornecimento de material para a limpeza das celas e gale-
rias, os presos são obrigados a utilizarem seu próprio sabonete (metade de um muitas vezes) para
a limpeza de toda a área. Vale deixar registrado que já foram visitadas por esse grupo celas enor-
mes, com espaço para 80 pessoas!
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Por certo, esse quadro somado a pandemia em que está sujeita a humanidade neste período existe
uma bomba-relógio no sistema carcerário Capixaba.

Por fim, as  medidas tomadas de forma equivocada no sistema carcerário prejudica ainda mais
esse trágico cenário. Com a suspensão das visitas restou impossibilitado a doação de material
de higiene e máscaras pelos familiares, visitantes e sociedade civil. 

Disponível em < https://ponte.org/sem-itens-de-higiene-fornecidos-pelas-visitas-presos-veem-risco-de-coronavirus-
aumentar/ >

Não parece razoável a diminuição de itens de higiene em um momento de pandemia sanitária,
principalmente quando não há qualquer custo para o Estado. Ao revés, deve ser garantida sua am-
pliação! Assim,  deve, não somente, ser mantida essa o fornecimento de medicamento, ali-
mentos e materiais de limpeza e higiene como ainda deve ser ampliado o rol e o quantitativo
máximo autorizados, normatizando um fluxo procedimental para que ocorra sem violar as
orientações médico-sanitárias.

Não é por outro motivo que a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020 do CNJ assim dis-
pôs:

Art. 9º Recomendar aos magistrados que, no exercício de suas atribuições de fiscalização

de estabelecimentos prisionais e unidades socioeducativas, zelem pela elaboração e imple-

mentação de um plano de contingências pelo Poder Executivo que preveja, minimamente,

as seguintes medidas: 

III – adoção de medidas preventivas de higiene, tais como AUMENTO DA FREQUÊN-

CIA de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas custodi-

adas e privadas de liberdade, com atenção especial para higienização de estruturas

metálicas e algemas, instalação de dispensadores de álcool gel nas áreas de circula-

ção, entre outros;

IV – abastecimento de remédios e fornecimento obrigatório de alimentação e itens bási-

cos de higiene pela Administração Pública e a AMPLIAÇÃO DO ROL de itens per-

mitidos e DO QUANTITATIVO MÁXIMO de entrada autorizada de medicamentos,

alimentos e materiais de limpeza e higiene  FORNECIDOS POR FAMILIARES E

VISITANTES;

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

56



Ora, vossa Excelência, não cabe deixar os presos à própria sorte diante de uma das maiores crises
sanitárias vividas pela humanidade. Como visto, a legislação impõe ao Estado o dever de ga-
rantir assistência material ao preso e ao internado, nela incluída "instalações higiênicas"
(Lei 7.210/1984, art. 12).

Dessa forma, requer-se (i) que a limpeza diária e a desinfecção das estruturas da unidade, que não
as celas, sejam feitas por profissionais contratados de forma emergencial, caso não haja contrato
vigente para esse fim ou preso-faxina regulamentado; bem como (ii) a realização dessa desinfec-
ção com os respectivos Equipamentos de Proteção Individual, ao menos, uma vez por dia, con-
forme orientações das autoridades médico-sanitárias; (iii) o reforço, em razão da pandemia, no
material de higiene pessoal com o fornecimento de – ao menos – um sabonete inteiro para o perí-
odo de 10 dias, observando que a frequência atual quinzenal se mostrou insuficiente; como tam-
bém a (iv) disponibilização de material para desinfecção das celas com os respectivos Equipa-
mentos de Proteção Individual como esfregão, máscaras, luvas de borracha com cano longo e bo-
tas impermeáveis de cano longo, dentre outros, e por fim, (v) a manutenção e ampliação do rol de
itens permitidos e do quantitativo máximo de entrada autorizada de medicamentos, alimentos e
materiais de limpeza e higiene fornecidos por familiares e visitantes, normatizando um fluxo pro-
cedimental para que ocorra sem violar as orientações médico-sanitárias.

III.c.3. DAS NECESSÁRIAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A efetividade de toda a higienização pessoal e do ambiente somente encontra efetividade caso
haja um comportamento, especialmente dos presos, lastreado em uma educação médico-sanitária.
Para tanto, é imprescindível a realização de programa de ações de educação em saúde específicas
para o cárcere.

Ao ser  questionada  sobre  a  existência  de  programas  de  conscientização  em saúde  a  SEJUS
respondeu, conforme supracitado OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº 264/2020, a existência de um  Folder

com orientações  gerais  que foi  entregue aos Diretores  e  “já estariam sendo disponibilizados”
também para as famílias dos custodiados:

“[...] informa-se que com intuito de proporcionar maiores esclarecimentos pertinentes ao

novo Coronavírus no âmbito do sistema penal, a Gerência de Saúde do Sistema Penal –

GSSP elaborou um folder com orientações e recomendações, cuja cópia segue anexa, o

qual já foi devidamente  entregue aos diretores das unidades prisionais e também já

está sendo disponibilizada aos familiares dos custodiados.
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Já no OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº 337/2020, informou que, em relação aos presos, foram realizadas
palestras de conscientização em “diversas” unidades sem especificar  quantas e quais, embora
questionado pela Defensoria Pública no OFÍCIO CDH DPES n° 236 de 202021:

8 – Quanto à necessidade de conscientização/orientação no âmbito do sistema prisional, a

Gerência de Saúde elaborou um FOLDER,  o qual já foi devidamente  ENTREGUE

AOS DIRETORES E SERVIDORES DAS UNIDADES PRISIONAIS e  também já

se encontra disponível no site desta Secretaria, contendo orientações como, por exem-

plo: quanto à manutenção da higiene do ambiente de trabalho; acerca da limpeza com

maior periodicidade de áreas compartilhadas; quanto à necessidade de higienização de

mesas, mouses e teclados compartilhados e, para que não sejam compartilhados objetos de

uso pessoal (copos, talheres, dentre outros). Ainda,  FORAM REALIZADAS  EM DI-

VERSAS  UNIDADES PRISIONAIS,  PALESTRAS  DE  CONSCIENTIZAÇÃO

PARA OS REEDUCANDOS, COM INSTRUÇÕES QUANTO À DOENÇA, CUI-

DADOS E FORMAS DE PREVENÇÃO. 

Ao ingressar no sítio eletrônico da SEJUS e clicar na área específica sobre “Ações e Orientações
do  Sistema  Prisional  Capixaba  Sobre  o  Novo  Coronavírus”22 o  que  se  encontra  no  referido
Folder são recomendações  gerais  sobre  “Como se transmite  o novo coronavírus”;  “Quais  os
principais  sintomas”;  bem como  “Orientação  para  equipe  que  atua  no  sistema  penitenciário
capixaba”. Este último item é voltado exclusivamente para o comportamentos dos profissionais
atuantes no sistema com orientações gerais de higiene. A única citação sobre os internos consiste
na orientação aos profissionais em como atender o (a) preso (a) com suspeita de infecção pelo
coronavírus  com a indicação  que  “deverá  ser  encaminhado a local  específico  para  avaliação
clínica”  e  que  “todos  os  profissionais  que  estiverem  envolvidos  na  escolta  deverão  utilizar
máscara cirúrgica e luvas durante todo o deslocamento”.

Não há qualquer tópico de atuação e educação junto aos internos. Ademais, como se sabe,
muitos  presos  possuem um nível  de  escolaridade  baixo  ou  inexistente  exigindo um trabalho
específico para sua conscientização que não um folheto escrito com orientações gerais. Ainda que
se acreditasse que esse folder chegasse nas mãos dos presos, os internos analfabetos não seriam

atingidos pela medida.

21 6. Em relação à resposta[11] à Recomendação do item 8[12], Qual órgão ou terceirizada-contratada responsável
pela elaboração e execução das palestras educa)vas? Quais os mo)vos para que não ocorresse palestras educa)vas
sobre a necessidade de higiene em todas as unidades prisionais do estado? QQQQuuuuaaaaiiiissss    uuuunnnniiiiddddaaaaddddeeeessss    qqqquuuueeee    nnnnããããoooo    rrrreeeecccceeeebbbbeeeerrrraaaammmm    aaaassss
ppppaaaalllleeeessssttttrrrraaaassss???? As palestras são realizadas para todos os detentos ou há algum grupo com restrição de frequência nas
palestras? Há um programa de conscien)zação sobre as medidas para o combate ao coronavírus na qual as palestras
fazem parte?  Se sim,  quais  demais  ações  integram  o programa e quem é o  responsável  por  sua  elaboração  e
execução?
22 h�ps://sejus.es.gov.br/acoes-e-orientacoes-da-sejus-para-o-sistema-prisional-capixaba-sobre-o-novo-coronavirus

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

58



Ademais, as palestras como informado não foram realizadas em todas as unidades prisionais, não
havendo especificação sequer da forma de seleção daquelas em que foram realizadas quanto mais
de seu conteúdo.

Percebe-se,  desse  modo,  que  não  existe  um programa  específico  ou  plano  de  ações  para  a
educação  em saúde  visando  o combate  à  contaminação  ao  coronavírus,  estipulando medidas
estratégicas e rotineiras junto aos presos de acordo com a necessidade de cada unidade. O que

há são medidas pontuais  generalistas  sem efetividade que sequer  pode-se confirmar  ter

alcançado todos os presos.

Atentando-se para a importância de ações educativas relativa à pandemia de COVID-19 no siste-
ma prisional, a Portaria Interministerial nº 7, de 18 de março de 2020 assim dispôs:

Art. 8º A Administração Penitenciária, observadas as orientações do Ministério da Saúde

e as contidas nesta Portaria, deverá avaliar a adoção de medidas para informar, conscien-

tizar e orientar sobre a prevenção e o enfrentamento do covid-19 dentro do estabele-

cimento prisional, inclusive quanto:

I - às ações de profilaxia específicas para os custodiados, visitantes, servidores, profissi-

onais de saúde e demais profissionais que atuem nos estabelecimentos prisionais; e

II - às mudanças na rotina do estabelecimento prisional.

Parágrafo único. Poderão ser disponibilizados, na entrada dos estabelecimentos prisionais

e em locais estratégicos dessas unidades, alertas visuais (cartazes, placas ou pôsteres) com

informações sobre a prevenção e o enfrentamento do covid-19.

No mesmo sentido, segue a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020 do CNJ:

Art. 9º Recomendar aos magistrados que, no exercício de suas atribuições de fiscalização

de estabelecimentos prisionais e unidades socioeducativas, zelem pela elaboração e imple-

mentação de um plano de contingências pelo Poder Executivo que preveja, minimamente,

as seguintes medidas: 

I – realização de campanhas informativas acerca da Covid-19, ações de educação em

saúde e medidas de prevenção e tratamento para agentes públicos, pessoas privadas

de liberdade, visitantes e todos os que necessitam adentrar nos estabelecimentos;

Ainda sobre a exigência de se criar um programa de ações e, educação em direitos, vale trazer as
orientações  do  Departamento  Penitenciário  Nacional.  Registra-se  a  necessidade  de  que  as

medidas  de  educação  sejam  rotineiras  e  não  pontuais,  dentro  de  um  programa  de
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campanha informativa e aplicadas por equipes de saúde ou profissionais capacitados e não

por diretores administrativos:

Disponível em: < http://depen.gov.br/DEPEN/ManualCOVID19DEPEN1edicao.pdf > (vide pag. 15). 

Diante da desídia estatal, requer-se a apresentação de uma campanha informativa com plano

de ações rotineiras de educação em saúde para toda a comunidade carcerária, em especial

para as  pessoas privadas de liberdade,  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. 

III.C.4.  DA  NECESSIDADE  DE  FORNECIMENTO  DE  EQUIPAMENTOS

INDIVIDUAIS DE PROTEÇÃO (EPIS) ADEQUADO AOS NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO DO

SERVIDOR E DO PRESO, CONFORME ORIENTAÇÕES DAS AGÊNCIAS MÉDICO-

SANITÁRIAS

Deve-se observar que a garantia de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
tanto para os profissionais que atuam junto ao sistema carcerário, quanto para as pessoas privadas
de liberdade constituem em assegurar seu direito constitucional à vida e a Saúde.

O fornecimento de EPI para os servidores está, inclusive na Recomendação nº 62, de 17 de março
de 2020 do CNJ:
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Art. 9º Recomendar aos magistrados que, no exercício de suas atribuições de fiscalização

de estabelecimentos prisionais e unidades socioeducativas, zelem pela elaboração e imple-

mentação de um plano de contingências pelo Poder Executivo que preveja, minimamente,

as seguintes medidas: 

VIII – fornecimento de equipamentos de proteção individual para os agentes públicos da

administração penitenciária e socioeducativa;

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 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%.

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 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

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
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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
longo 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;

Percebe-se que não cabe disponibilizar, por exemplo, a mesma máscara de tecido, disponibilizada
para as atividades rotineiras, para os servidores que atuam em plantão custodiando presos em
áreas  de risco de hospitais  que tratam do combate ao coronavírus,  como unidades  de terapia
intensiva. 

Presos e servidores 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.

Outro exemplo, agora para os internos com suspeita de contaminação, pode ser extraído da Nota
Técnica COVID-19 n° 38/2020–GROSS/SESA/ES da própria Secretaria de Saúde do Estado que
ordena o fornecimento de máscara cirúrgica e não de tecido, conforme:

“Deverá ser fornecida máscara cirúrgica ao interno que, após submetido a busca ativa

pelo  formulário  mencionado,  seja  caracterizado como caso suspeito/provável de infec-

ção”.

Diante das denúncias e notícias, bem como informações via ofício fornecidos pela SEJUS, que
permitem concluir pela ausência de fornecimento de máscaras para todas as unidades, bem como
de Equipamentos de Proteção Individual específico para atividades de maiores riscos, requer-se
(i)  a regularização de sua disponibilização, conforme orientações médico-sanitárias,  bem

como visando a  preservação  da  segurança  dos  internos  contra  maus  tratos  e  eventuais

violações  de  direitos  humanos  (ii)  a  determinação  de  que  os  agentes  penitenciários  e

servidores, em geral, que atuem junto aos presos, principalmente ao estarem de máscara,
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tenham sua identificação, com nome e matrícula, exposta no uniforme para permitir seu

reconhecimento e controle em caso de denúncias.

III.c.5.  DA  NECESSIDADE  DE  NORMATIZAÇÃO  DA  COMUNICAÇÃO  DOS
CUSTODIADOS COM SEUS FAMILIARES E PESSOAS DO SEU VÍNCULO SOCIAL

De certo, a prisão não pode significar a interrupção absoluta e total de comunicação do indivíduo
com familiares  e  outras  pessoas  de seu vínculo social.  Esse fato,  caso ocorresse,  violaria  as
função de prevenção especial positiva da pena, no que traduz sua ressocialização.

Releva lembrar que não se permite a prisão perpétua23 no nosso ordenamento jurídico, motivo
pelo qual não há dúvidas de que o indivíduo futuramente irá retornar à sociedade. 

Assim, o contato com as pessoas extramuros permite a manutenção do vínculo familiar e social,
possibilitando uma maior adesão à manutenção de uma vida pautada na legalidade quando fora
do cárcere. Um retorno social respaldado pelo apoio familiar, não desfeito com a prisão, de certo,
possui muito mais chances de êxito diante das dificuldades do mundo. Trata-se de mais um pilar
de sustentação para encarar a difícil vida de um ex-detento na sociedade.

É de se observar,  ademais,  que o contato com familiares  e amigos não pode se restringir ao
sentido auditivo. A fisionomia de seus parentes,  como o acompanhar do crescimento físico e
mudança de um filho(a), é essencial para que o indivíduo mantenha seu foco na ressocialização e
bom comportamento, buscando, com isso, abreviar seu período no cárcere.

Assim, o indivíduo deve ter a oportunidade de manter o contato com o mundo externo das mais
variadas  formas  existentes,  ou  seja,  desde  cartas  escritas  à  mão,  passando  pelo  telefone,
culminando na prioritária tecnologia de comunicação com áudio e vídeo.

Tratam-se de direito legal do réu, conforme Lei de Execução Penal:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

[...]

23 Art. 5. [...]  
XLVII - não haverá penas:
b) de caráter perpétuo;
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XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de

outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.

Com a visita física impedida de ocorrer frente à pandemia mundial, sua substituição deve ocorrer
prioritariamente por tecnologia de áudio e vídeo, já que seria a comunicação de qualidade mais
próxima ao direito de visita pessoal.

Permitir a conservação do contato - com a qualidade mais próxima de uma visita física – do preso
com seus familiares constitui respeito a sua integridade moral e psicológica, não conferindo a sua
pena um caráter cruel.

Trata-se de garantir a máxima eficácia às normas que contém direitos fundamentais, através de
uma leitura constitucionalizada do ordenamento, em homenagem à dignidade da pessoa humana
(art. 1, III, CRFB/88). 

Por outro lado, a restrição à uma substituição adequada e com qualidade similar da visita física,
ora suspensa, acaba por punir, não somente os presos, como os próprios familiares. Toda mãe ou
pai, por exemplo, possuem direito de ter contato com seu filho e vice-versa. A restrição a um
contato com qualidade entre parentes, em especial no caso de filiação, acaba por ferir o Princípio
da Intranscedência da pena.

Sobre o tema vale conferir a norma constitucional:

Art. 5º [...]

XLVII - não haverá penas:

e) cruéis;

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o

dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucesso-

res e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

O mesmo consta da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica) introduzida em nosso ordenamento através do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992

ARTIGO 5

Direito à Integridade Pessoal

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeito sua integridade física, psíquica e moral.
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2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou de-
gradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dig-
nidade inerente ao ser humano.

3. A pena não pode passar da pessoa do delinqüente.

Portanto,  por  todo  o  exposto,  deve  haver  a  priorização  de  comunicação  com áudio  e  vídeo
(“TELEVISITAS” ou “WEBVISITAS”) para todos os presos das unidades capixabas.

A impossibilidade dessa realização, bem como não implantação em caráter de urgência deve ser
devidamente justificada, tendo em vista que trata-se de negativa de um direito fundamental do
preso e dos familiares.

Vale lembrar que não cabe a tese defensiva de reserva do possível frete à concretização de direito
fundamental, conforme inúmeros julgados já colacionados nesta ação.

Ao  ser  questionada  sobre  o  tema  a  SEJUS  respondeu,  através  do  OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº
337/2020, o seguinte:

12 – Em virtude da determinação de suspensão das visitas presenciais, como forma de

contornar a angústia causada pela falta de notícias dos familiares, AS DIREÇÕES DAS

UNIDADES JÁ FORAM ORIENTADAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE “LIGA-

ÇÕES ASSISTIDAS”, ONDE O SERVIÇO SOCIAL VIABILIZARÁ O CONTATO

TELEFÔNICO  ENTRE  O  PRESO  E  O  FAMILIAR  PREVIAMENTE  CADAS-

TRADO.

13 - Do mesmo modo, também já se encontra em ESTUDO UM PROJETO PILOTO

PARA A REALIZAÇÃO DE “TELEVISITAS”, isto é, através de chamadas de vídeo

com os familiares.

Primeiramente, o tema, conforme apresentado neste item, é de extrema importância, consistindo
em  direito  do  preso  e  de  seu  familiar.  Não  é  razoável,  assim,  que  seja  tratado  por  mera
“orientação” aos diretores dos presídios. 

É imprescindível  que se realize uma regulamentação oficial  que vincule a administração  dos
presídios a determinados procedimentos e padrões de qualidade. Deve-se, por exemplo, indicar
quantas vezes por semana poderá ser realizada a comunicação, qual o tempo de sua duração,
como será realizada a higienização dos equipamentos de utilização compartilhada, bem como
quais os procedimentos, através de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, deverão ser realizados
para a acessibilidade na comunicação quando, pelo menos, um dos interlocutores for pessoa com
deficiência.

Sobre esse último tema, vale trazer à baila os conceitos estabelecidos pelo estatuto do deficiente:
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Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I -  acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, infor-
mação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços
e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona
urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; [...]

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recur-
sos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalida-
de, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;
[...]

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as
línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Brail-
le, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositi-
vos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os
meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de
comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;

A tratativa do tema pela SEJUS ocorreu de forma desidiosa, sequer apresentando o projeto piloto
para a implantação da “TELEVISITAS” ou indicando em que momento cronológico se encontra. 

A  ausência  de  exposição  de  calendário  ou  do  projeto  realizado  caracteriza  omissão  na
concretização do direito do preso e dos familiares exigindo a intervenção judicial.

Ademais, não foi demonstrado sequer por qual instrumento oficial de comunicação, com data e
conteúdo, ocorreu a orientação aos diretores das unidades em relação à comunicação dos presos
com seus familiares.

Pode-se concluir, portanto, que não há o devido tratamento do tema pela SEJUS, motivo pelo
qual se requer (i) a normatização interna da comunicação dos presos com o mundo externo,

através  de  Portaria,  priorizando  a  comunicação  através  de  tecnologia  de  transmissão

simultânea  de  áudio  e  vídeo,  estabelecendo  procedimentos  e  padrões  de  qualidade,  que

incluam,  pelo  menos,  a  frequência  semanal;  o  tempo  de  sua  duração;  a  forma  de

higienização  dos  equipamentos  de  utilização  compartilhada,  bem  como  quais  os

procedimentos, através de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, deverão ser realizados para

a acessibilidade na comunicação quando, pelo menos, um dos interlocutores for pessoa com

deficiência. Requer-se, ainda, (ii)  apresentação do projeto piloto justificando a ausência de

contratação de emergência dos equipamentos para a realização da referida comunicação

simultânea com áudio e vídeo (TELEVISITAS).
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IV. DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

Os pedidos que merecem deferimento imediato em sede de tutela antecipada, em caráter

urgência, são os seguintes:

A) Quanto à testagem:

i)  a  testagem em massa  de  toda a  população  carcerária  do Estado,  incluindo os

profissionais  atuantes  nesse  sistema.  Subsidiariamente,  caso  assim  V.  Exa.  não

entenda, 

(ii) que determine a testagem de todas as pessoas presas ou internadas em unidades

em que já haja caso de confirmação de diagnóstico por Covid-19, assim como dos

agentes públicos que lá trabalhem, ou ainda assim não entenda, subsidiariamente,

(iii) a realização de inquérito sorológico nas unidades prisionais, nos mesmos moldes

em que está sendo realizado pelo Governo junto às pessoas em liberdade.

B) Quanto à higiene pessoal e desinfecção do ambiente: 

(i) requer a determinação para que a limpeza diária e a desinfecção das estruturas

da unidade, que não as celas, sejam feitas por profissionais contratados de forma

emergencial,  caso  não  haja  contrato  vigente  para  esse  fim  ou  preso-faxina
regulamentado; bem como 

(ii)  a  realização  dessa  desinfecção  com os respectivos  Equipamentos  de  Proteção

Individual,  ao  menos,  uma  vez  por  dia,  conforme  orientações  das  autoridades

médico-sanitárias; 

(iii) o  reforço,  em  razão  da  pandemia,  no  material  de  higiene  pessoal  com  o

fornecimento  de  –  ao  menos  –  um  sabonete  inteiro  para  o  período  de  10  dias,

observando que a frequência atual quinzenal se mostrou insuficiente; 

(iv)  a  disponibilização  de material  para desinfecção  das celas  com os respectivos

Equipamentos de Proteção Individual como esfregão, máscaras, luvas de borracha

com cano longo e botas impermeáveis de cano longo, dentre outros, e por fim, 

(v) a manutenção e ampliação do rol de itens permitidos e do quantitativo máximo

de entrada autorizada de medicamentos, alimentos e materiais de limpeza e higiene
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fornecidos por familiares e visitantes, normatizando um fluxo procedimental para

que ocorra sem violar as orientações médico-sanitárias

C) 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 comunidade carcerária, em

especial para as pessoas privadas de liberdade, 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.

D)  Quanto ao     fornecimento de EPIs adequados ao níveis de exposição do servidor e do  

preso, conforme orientações das agências médico-sanitárias:

(i) A regularização do fornecimento de máscaras para toda a população carcerárias,

bem como de Equipamentos  de Proteção  Individual  específico  de acordo com as

orientações médico-sanitárias, bem como 

(ii)  a  determinação  de  que os  agentes  penitenciários  e  servidores,  em geral,  que

atuem junto aos presos, ao estarem de máscara, tenham sua identificação, com nome

e matrícula, exposta no uniforme para permitir seu reconhecimento e controle em
caso de denúncias.

E) Quanto ao direito de comunicação externa do preso:

(i)  requer-se  a  normatização  interna  da  comunicação  dos  presos  com  o  mundo

externo, através de Portaria,  priorizando a comunicação através  de tecnologia de

transmissão simultânea de áudio e vídeo, estabelecendo procedimentos e padrões de

qualidade, que incluam, pelo menos, a frequência semanal; o tempo de sua duração;

a forma de higienização dos equipamentos de utilização compartilhada, bem como

quais os procedimentos, através de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, deverão ser

realizados  para  a  acessibilidade  na  comunicação  quando,  pelo  menos,  um  dos

interlocutores for pessoa com deficiência, bem como

(ii)  a  apresentação  do  projeto  piloto  justificando  a  ausência  de  contratação  de

emergência dos equipamentos para a realização da referida comunicação simultânea
com áudio e vídeo (TELEVISITAS).

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.
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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.

O periculum in mora diz respeito ao risco de um dano irreversível, i.e., caso não seja deferido, de
imediato, aquilo pleiteado na inicial, o dano que a demora (natural) do processo pode causar as
partes será irreversível – a irreversibilidade, no caso em tela, é explícita, vez que se discute a
questão do direito à saúde da comunidade carcerária, posto que eventual demora do atendimento
pode significar o aumento do número de óbitos no sistema prisional e o aumento da utilização
dos leitos públicos que já se encontram com taxa de ocupação em 90%, contribuindo ainda mais
para o colapso do sistema de saúde. 

A ausência de testagem pode fazer com que as medidas ora realizadas estejam dissonantes com o
cenário real de contaminação, havendo gasto do escasso orçamento público e de tempo em vão.

A questão da higiene pessoal e desinfecção do ambiente e disponibilização de EPIs adequados
consistem nas ações mais impactantes para o combate à pandemia e sua irregularidade atual, por
certo, torna inútil a prestação para aquele que já foi acometido pela doença ou sofreu óbito por
essa razão.

A ação imediata de educação em saúde irá contribuir para o quadro atual de prevenção e sua
demora poderá significar o alastramento da doença nos presídios gerando, além de violações ao
direito à vida dos presos o impacto do sistema público de saúde.

Com relação especificamente à comunicação dos presos, há vínculo direto também com o direito
à saúde, na medida em que a demora na concretização adequada de seu direito gera violação da
integridade moral  e psicológica do indivíduo podendo significar  rompimento de laços sociais
imprescindíveis. Ademais, pais muito idosos, cujo tempo é questão de máxima importância, estão
sem saber quando poderão ver novamente a fisionomia de seus filhos.

Percebe-se, portanto que está presente o requisito do periculum in mora.

O  fumus boni iuris significa,  traduzido  do latim, a  fumaça  do bom direito,  que representa a
probabilidade  de  o  pedido  do  autor  ser  confirmado  ao  final  do  processo.  Trata-se  do  outro
requisito necessário para a concessão da tutela de urgência, como exige o art. 300, CPC. No caso,
resta evidente, através da argumentação extensamente desenvolvida, principalmente quanto ao
direito  à  vida,  saúde  da  população  carcerária,  lembrando  a  impossibilidade  de  se  alegar  o
princípio econômico da reserva do possível diante da necessidade de concretização dos direitos
fundamentais dos presos.
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 Portanto, é farta a fundamentação jurídica – o que torna o   fumus   em   ignis  .  

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

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  sistema carcerário,  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
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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

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);

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LIMINAR

CONCEDIDA,  EXCEPCIONALMENTE,  SEM  OITIVA  PRÉVIA  DA  PESSOA

JURÍDICA  DE  DIREITO PÚBLICO.    ART.      2º    DA   LEI  N.  8.437/1992.

POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos se é possível

a concessão de liminar, sem oitiva previa do município, nos casos de ação civil pública.

2.  O  entendimento  jurisprudencial  do   Superior  Tribunal  de  Justiça  permite,

excepcionalmente,  em  especial  para  resguardar  bens  maiores,  a  possibilidade  de

concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando

presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública.

Precedentes.  AgRg  no  REsp  1.372.950/PB,  Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,

SEGUNDA TURMA; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA;REsp 1.018.614/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA

TURMA;     REsp     439.833/SP,     Rel.     Min. DENISE ARRUDA,  PRIMEIRA

TURMA.  3.  A  iterativa  jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para analisar

os  critérios  adotados  pela  instância  ordinária  que  ensejaram a  concessão  ou  não  da

liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos

probatórios, o que não é possível em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 desta

Corte.  Agravo  regimental  improvido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  580269  SE

2014/0231638-3,  Relator:  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  Data  de  Julgamento:

06/11/2014, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ANTECIPAÇÃO  DA

TUTELA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  ENSEJADORES  DA  MEDIDA.

ILEGALIDADE  NÃO  CONFIGURADA.  LIVRE  CONVENCIMENTO  DO

JULGADOR.  RECURSO  SECUNDUM  EVENTUM  LITIS.  CONCESSÃO  DE

LIMINAR         SEM         OITIVA         DO         PODER      PÚBLICO. AUSÊNCIA

DE ILEGALIDADE. 1 - O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis,

devendo se limitar a atacar o que restou soberanamente decidido pelo ato agravado, não
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sendo lícito, dessa  forma, antecipar-se incontinente ao exame da questão  de  fundo,

cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão ferreteada. 2 -

Os critérios de aferição para a antecipação da tutela estão na faculdade do julgador que,

exercitando  o  seu  livre  convencimento,  decide  sobre  a  conveniência  ou  não  do  seu

deferimento, observados os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil. 3 -

Não  é  ilegal  a  decisão  judicial  proferida  na  ação  civil  pública  sem  a  audiência  do

representante judicial da pessoa jurídica de direito público, pois tal ordem encontra-se

mitigada  no nosso ordenamento jurídico  em face da  possibilidade de ocorrer  graves

danos decorrentes da demora no cumprimento da liminar,  mormente se  há nos autos

provas  suficientemente  fortes.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  CONHECIDO  E

DESPROVIDO. (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 210629- 72.2013.8.09.0000,

Rel. DES. NORIVAL SANTOME, 6ª CA MARA CIVEL, julgado em 18/02/2014, DJe

1494 de 27/02/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  O  CIVIL  PÚBLICA.  PERMUTA  DE

IMÓVEIS. LEI MUNICIPAL Nº 1483/2008. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE OITIVA

PRÉVIA  DO  ENTE  PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  2º  DA  LEI  Nº8437/92.

AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  REPRESENTANTE  LEGAL  DO

MINISÉRIO  PÚBLICO.  APRESENTAÇÃO  DAS  CONTRARRAZÕES

ATEMPADAMENTE. NULIDADE  NÃO  CONFIGURADA.  DECISÃO  ULTRA

PETITA CONFIGURADA. I - Não é ilegal a decisão judicial proferida na ação civil

pública sem a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público

para pronunciamento no prazo de setenta e duas (72) horas, pois tal  ordem encontra-se

mitigada  no nosso ordenamento jurídico  em face da  possibilidade de ocorrer  graves

danos decorrentes da demora no cumprimento da liminar,  mormente se  há nos autos

provas suficientemente fortes. II – É de se rejeitar a arguição de nulidade de intimação

do órgão ministerial ante a ausência de intimação pessoal se a sua representante legal

ofertou, dentro do prazo legal, a peça de defesa, fato que supriu a suposta falha sem que

houvesse prejuízo a quaisquer  das partes. III- Em sendo a decisão recorrida proferida

além da quantificação indicada na petição inicial pelo autor, deve-se reconhecer a sua

nulidade em relação ao excesso, cabendo ao órgão recursal extirpá- lo, adequando-a ao

pleito inicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO  E  PROVIDO.  (TJGO,

AGRAVO   DE  INSTRUMENTO  260359-57.2010.8.09.0000,  Rel.  DES.  JEOVÁ

SARDINHA DE MORAES, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/04/2011, DJe 800 de

14/04/2011)

VI. DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Além da tutela de urgência anteriormente solicitada, requer-se, também, que seja deferido,  de
plano, a exibição dos seguintes documentos:

I) Cópia de eventual Plano de Contingência com – medidas específicas para o sistema prisional
do Estado -  de combate à contaminação pelo coronavírus;
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II) Cópia de eventuais contratos de serviços de limpeza sanitização das unidades carcerária;

III)  Cópia  de  eventuais  contratos  sobre  aquisição  de  EPIs  e  produtos  relativos  à  limpeza  e
desinfecção  do  ambiente  carcerário,  bem  como  de  higiene  pessoal  no  âmbito  do  sistema
carcerário do Espírito Santo;

IV) Cópia do documento expedido com a orientação  aos diretores  da unidades  prisionais  do
Estado sobre o reforço da limpeza do ambiente prisional de forma mais abrasiva com cloro ou
outro desinfetante indicado para este fim e sabão em pó;

V) Cópia do documento expedido com a orientação aos diretores  das  unidades  prisionais  do
Estado, referentes às ações de educação em direito.

Trata-se de um requerimento processual previsto no art. 396 e seguintes do Código de Processo
Civil  realizado  de  forma  incidental  com  o  objetivo  de  provar  algum  fato  relevante  para  o
processo,  cuja  negativa  de  produção  pela  parte  contrária  conduz  à  presunção  processual  de
veracidade do fato alega-do por aquele que se recusa indevidamente a apresentar o que se pede. O
art. 397, CPC, informa os requisitos necessários, in verbis:

Art. 397, CPC. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou

com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a

coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

No  caso  em  tela,  todos  os  requisitos  para  concessão  da  exibição  de  documentos  se  fazem
presentes, a saber.

Em relação  à  individuação  do documento  (art.  397,  I,  CPC),  houve cumprimento,  conforme
enumeração supracitada.

Por sua vez, no que tange à finalidade da exibição (art. 397, II, CPC), anseia-se ter acesso a esses
dados para analisar a eficiência das ações estatais na tentativa de combate à contaminação pelo
novo  coronavírus  no  sistema  prisional.  Os  documentos  pleiteados  poderão  contribuir  para
entender a desídia estatal exaustivamente apontada. 

Ora, resta claro que os três requisitos para o deferimento da exibição de documentos se fazem
presentes.  Portanto,  requer-se,  cautelarmente,  que  seja  a  Administração  Pública  impelida  a
apresentar os documentos acime enumerados.
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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 no carcerário do 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.

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 Rosenvald24, 

“(...) 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

24  FARIAS, Cris)ano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.  Curso de Direito  Civil-  Obrigações.  6.  ed. JusPodivm:
Salvador, 2012. Pág. 609.
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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.” 

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-

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

76



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-

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,
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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) seja o réu citado para, caso queira, conteste a ação, na forma do art. 335 e seguintes,
CPC;

2) 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 carcerária do
Estado, incluindo os profissionais atuantes nesse sistema. Subsidiariamente, caso assim V.
Exa. não entenda; (ii) que determine a testagem de todas as pessoas presas ou internadas
em unidades em que já haja caso de confirmação de diagnóstico por Covid-19, assim
como  dos  agentes  públicos  que  lá  trabalhem,  ou  ainda  assim  não  entenda,
subsidiariamente; (iii) a realização de inquérito sorológico nas unidades prisionais, nos
mesmos moldes em que está sendo realizado pelo Governo junto às pessoas em liberdade.
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B) Quanto à higiene pessoal e desinfecção do ambiente: (i) requer a determinação para
que a limpeza diária e a desinfecção das estruturas da unidade, que não as celas, sejam
feitas por profissionais contratados de forma emergencial, caso não haja contrato vigente
para  esse  fim  ou  preso-faxina  regulamentado;  bem  como  (ii)  a  realização  dessa
desinfecção com os respectivos Equipamentos de Proteção Individual, ao menos, uma vez
por dia, conforme orientações das autoridades médico-sanitárias; (iii) o reforço, em razão
da pandemia, no material de higiene pessoal com o fornecimento de – ao menos – um
sabonete inteiro para o período de 10 dias, observando que a frequência atual quinzenal se
mostrou insuficiente; (iv) a disponibilização de material para desinfecção das celas com
os respectivos Equipamentos de Proteção Individual como esfregão, máscaras, luvas de
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo, dentre outros, e por fim,
(v) a manutenção e ampliação do rol de itens permitidos e do quantitativo máximo de
entrada  autorizada  de  medicamentos,  alimentos  e  materiais  de  limpeza  e  higiene
fornecidos  por familiares  e  visitantes,  normatizando um fluxo procedimental  para que
ocorra sem violar as orientações médico-sanitárias. C) 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  comunidade  carcerária,  em
especial  para  as  pessoas  privadas  de  liberdade,  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.  D)  Quanto  ao

fornecimento  de  EPIs  adequados  ao  níveis  de  exposição do servidor  e  do  preso,

conforme  orientações  das  agências  médico-sanitárias:  (i)  A  regularização  do
fornecimento de máscaras para toda a população carcerárias, bem como de Equipamentos
de Proteção Individual específico de acordo com as orientações médico-sanitárias, bem
como (ii)  a determinação de que os agentes penitenciários e servidores,  em geral,  que
atuem junto aos presos, ao estarem de máscara, tenham sua identificação, com nome e
matrícula, exposta no uniforme para permitir seu reconhecimento e controle em caso de
denúncias.  E)  Quanto ao direito  de comunicação  externa do preso:  (i)  requer-se  a
normatização  interna  da  comunicação  dos  presos  com  o  mundo  externo,  através  de
Portaria, priorizando a comunicação através de tecnologia de transmissão simultânea de
áudio e vídeo, estabelecendo procedimentos e padrões de qualidade, que incluam, pelo
menos,  a  frequência  semanal;  o  tempo de  sua  duração;  a  forma  de  higienização  dos
equipamentos de utilização compartilhada, bem como quais os procedimentos, através de
tecnologia  assistiva  ou  ajuda  técnica,  deverão  ser  realizados  para  a  acessibilidade  na
comunicação quando, pelo menos, um dos interlocutores for pessoa com deficiência, bem
como (ii)  a  apresentação  do  projeto  piloto  justificando  a  ausência  de  contratação  de
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emergência dos equipamentos para a realização da referida comunicação simultânea com
áudio e vídeo (TELEVISITAS ou WEBVISITAS).

3) 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;

4)  seja deferido o pedido de exibição de documentos e, assim, a exibição dos seguintes
documentos: I)  Cópia de eventual Plano de Contingência com – medidas específicas

para o sistema prisional do Estado -  de combate à contaminação pelo coronavírus;

II)  Cópia  eventuais  contratos  de  serviços  de  limpeza  sanitização  das  unidades

carcerária;  III)  Cópia de  eventuais  contratos  sobre  aquisição  de  EPIs  e  produtos

relativos  à  limpeza  e  desinfecção  do  ambiente  carcerário,  bem  como  de  higiene

pessoal no âmbito do sistema carcerário do Espírito Santo; IV) Cópia do documento

expedido com a orientação aos diretores das unidades prisionais do Estado sobre o

reforço da limpeza do ambiente prisional de forma mais abrasiva com cloro ou outro

desinfetante indicado para este fim e sabão em pó; bem como V) Cópia do documento

expedido  com  a  orientação  aos  diretores  das  unidades  prisionais  do  Estado,
referentes às ações de educação em direito.

5) 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;

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

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

8) 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);

9) 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;
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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, 03 de junho de 2020.

HUGO FERNANDES MATIAS

Coordenador de Direitos Humanos

Defensor Público Estadual

VALDIR VIEIRA JÚNIOR       

Coordenador Penal

Defensor Público

KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE

       Coordenadora de Execução Penal           

     Defensora Pública

TIAGO LUIZ BIANCO DIAS PIRES

Defensor Público Estadual

VICTOR OLIVEIRA RIBEIRO

Defensor Público Estadual
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