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Número do Processo: 0008963-28.2020.8.08.0024

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

 

D	E	C	I	S	Ã	O
 

Trata-se	 de	 Ação	 Civil	 Pública	 com	 pedido	 de	 tutela	 de	 urgência	 ajuizada	 pela
DEFENSORIA	 PÚBLICA	 DOESTADO	 DO	 ESPÍRITO	 SANTO,	 em	 face	 do	 ESTADO	 DO	 ESPÍRITO
SANTO,	estando	as	partes	devidamente	quali�icadas.

O	 Autor	 sustenta,	 em	 sıńtese	 que:	 1)	 conforme	 amplamente	 divulgado,	 a	 pandemia
causada	 pelo	 vıŕus	 Covi-19	 rapidamente	 se	 espalha	 pelo	 mundo;	 2)	 diante	 da	 situação	 de
emergência	 em	 saúde	 pública	 de	 importância	 internacional	 e	 do	 estado	 de	 pandemia	 do	 novo
coronavıŕus	declarados	pela	Organização	Mundial	de	Saúde	os	dias	30	de	janeiro	e	11	de	março
de	 2020,	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 declarou	 o	 estado	 de	 emergência	 em	 saúde	 pública	 de
importância	nacional,	por	meio	da	Portaria	nº	188,	de	03	de	fevereiro	de	2020;	3)	no	Estado	do
Espıŕito	Santo,	o	estado	de	calamidade	pública	em	decorrência	do	Covid-19	foi	declarado	em	03
de	 abril	 de	 2020;	 4)	 diversas	 medidas	 de	 prevenção	 foram	 recomendadas	 pelas	 autoridades
medicas,	 dentre	 as	 quais	 a	 lavagem	das	mãos,	 distanciamento	 social,	 não	 compartilhamento	 de
objetos	de	uso	pessoal,	manutenção	de	ambientes	 limpos	e	bem	ventilados,	evitar	contato	 fıśico
com	 outras	 pessoas,	 utilização	 de	máscaras;	5)	no	 sistema	 prisional,	 a	 cela	 é	 um	 ambiente	 de
aglomeração	 em	 si;	 6)	 em	 relação	 à	 contaminação	 pelo	 Covid-19	 nas	 unidades	 prisionais	 há
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grande	 preocupação,	 pois,	 em	 20.04.2020,foi	 noticiado	 que	 um	 interno	 teria	 testado	 positivo
para	o	coronavıŕus,	assim	como	oito	servidores;	7)	no	Boletim	Informativo	nº	04/2020,	o	IASES
informa	 que	 atualmente	 há	 05	 casos	 con�irmados	 de	 servidores	 contaminados	 e	 04casos
suspeitos;	8)	o	número	insu�iciente	de	testagem	nas	pessoas	privadas	de	liberdade	não	permite
constatar	 a	 efetiva	 quantidade	 de	 pessoas	 infectadas	 pelo	 Covid-19,	 demonstrando	 haver	 um
número	muito	superior	ao	atualmente	constatado;	9)	por	meio	da	Resolução	nº	62/2020,	o	CNJ
recomendou	 aos	 Tribunais	 e	 Magistrados	 a	 adoção	 de	 medidas	 preventivas	 à	 propagação	 da
infecção	 pelo	 novo	 coronavıŕus	 no	 âmbito	 dos	 sistemas	 de	 justiça	 penal	 e	 socioeducativo;	10)
por	meio	de	uma	série	de	medidas	extrajudiciais,	tentou	tutelar	os	direitos	da	população	provada
de	liberdade;	11)	o	Réu	apresentou	respostas	evasivas	e	incompletas,	quando	não	omissas	sobre
determinadas	 violações	 de	 direitos	 humanos;	 12)	 existem	 denúncias	 sobre	 as	 crescentes
violações	dos	direitos	no	sistema	carcerário	no	contexto	de	pandemia;	13)	por	meio	do	Ofıćio	nº
36/2020	CDH,	expedido	em	24.03.2020	ao	responsável	pela	Gerência	de	Saúde	do	Sistema	Penal
do	 Estado	 do	 Espıŕito	 Santo,	 foram	 solicitadas	 informações	 sobre	 a	 existência	 de	 um	 plano	 de
ação	para	evitar	a	infecção	maciça	das	unidades	prisionais	e	nos	centros	de	detenção	provisória
do	 Espıŕito	 Santo	 e	 sobre	 a	 existência	 de	 plano	 de	 atendimento	 especı�́ico	 para	 o	 grupo	 de
internos	com	Covid-19	que	possuam	comorbidades;	14)	a	pelo	OFI�CIO/SEJUS/GS/Nº	264/2020,
a	 SEJUS	 prestou	 informação	 no	 sentido	 de	 que	 elaborou	 folder	 com	 orientações	 e
recomendações,	 segue	 o	 protocolo	 estabelecido	 pelo	 Instituto	 Vida	 e	 Saúde	 –	 INVISA	 e	 o	 da
Polıt́ica	 Nacional	 de	 Atenção	 Integral	 à	 Saúde	 da	 Pessoa	 Privada	 de	 Liberdade,	 suspensão	 das
visitas	 sociais,	 ıńtimas	 e	 assistidas	 pelo	 prazo	 de	 30	 (trinta)	 dias,	 suspensão	 dos	 trabalhos
externos	 desenvolvidos	 por	 presos	 que	 utilizem	 o	 transporte	 público,	 suspensão	 de	 atividades
religiosas	e	de	cursos	de	quali�icação	e	aulas,	reforço	da	higiene	pessoal	e	ambiente	carcerário;
15)	 por	 meio	 do	 OFI�CIO	 CDH	 nº	 113	 de	 2020,	 solicitou	 informações	 concretas	 e	 especı�́icas
sobre	 o	 protocolo	 de	 higiene	 e	 fornecimento	 de	material	 de	 limpeza	 em	 relação	 aos	 detentos;
16)	 pelo	 OFI�CIO/SEJUS/GS/Nº	 307/2020,	 a	 SEJUS	 diz	 que	 normalmente	 já	 eram	 ofertados
material	de	limpeza	e	higiene	aos	internos	e	que	foram	realizadas	palestras	de	conscientização	e
de	 instrução	quanto	 à	doença	cuidados	e	 formas	de	prevenção,	a	 limpeza	de	 todas	as	unidades
prisionais	 é	 feita	 no	mesmo	molde	 do	 que	 já	 vinha	 sendo	 realizada	 e	 foi	 expedida	 orientação
para	 a	 limpeza	 comum	 diária	 e	 para	 que	 seja	 feita	 de	 forma	 mais	 abrasiva	 duas	 vezes	 por
semana;	17)	pelo	 OFI�CIO	Nº	 184/2020	 –	 NUDEDH,	 a	 Defensoria	 Pública	 solicitou	 informações
sobre	 o	 fornecimento	 de	 equipamentos	 individuais	 de	 segurança	 aos	 agentes	 penitenciários,
indicação	 do	 número	 de	 casos	 con�irmados	 e	 suspeitos	 de	 Covid-19	 entre	 os	 agentes
penitenciários,	 existência	 de	 plano	 de	 substituição	 de	 agentes	 contaminados	 ou	 suspeitos,
prognóstico	 de	 testagem	 dos	 trabalhadores	 para	 o	 Covid-19;	 18)	 a	 resposta	 da	 SEJUS,	 pelo
OF/SEJUS/SASP/Nº	 133/2020,	 foi	 no	 sentido	 de	 que	 há	 fornecimento	 de	 EPI's,	 os	 servidores
com	 contágio	 estão	 afastados	 de	 suas	 funções,	 não	 há	 plano	 de	 substituição	 dos	 servidores
afastados,	 há	 processo	 seletivo	 simpli�icado	 em	 andamento	 e	 autorização	 legislativa	 para	 a
prorrogação	 dos	 contratos	 temporários	 em	 curso;	 19)	 expediu,	 em	 30.04.2020,	 documento	 à
SEJUS	(Recomendação	Conjunta	NDH/NUDIN/NEPE/NPP	Nº	001/2020)	recomendação	para	que
o	 Poder	 Público	 apresente	 plano	 para	 enfrentamento	 das	 violações	 dos	 direitos	 humanos	 das
pessoas	privadas	de	 liberdade;	20)	pelo	OFI�CIO/SEJUS/GS/Nº	 337/2020,	 a	 SEJUS	 apresenta	 as
considerações	 sobre	as	 recomendações	da	Defensoria	Pública;	21)	após	 a	 análise	das	 repostas
apresentadas	pela	SEJUS,	constatou-se	a	ausência	de	planejamento	e	comunicação	 interestadual
para	 uma	 efetiva	 testagem	 no	 sistema	 prisional,	 ausência	 de	 assistência	 material	 com
fornecimento	 de	 produtos	 de	 higienização	 e	 limpeza	 pessoal	 e	 para	 a	 desinfecção	 das	 celas	 e
galerias,	 ausência	 de	 fornecimento	 de	 EPI's	 aos	 servidores	 e	 presos,	 ausência	 de	 programa	 de
educação	em	saúde	aos	presos,	ausência	de	garantia	ao	preso,	em	caso	de	con�irmação	de	Covid-
19,	de	 internação	nos	hospitais	de	referência	em	condições	de	 igualdade	com	quaisquer	outros
indivıd́uos	não	privados	de	liberdade,	ausência	da	possibilidade	de	doações,	pela	sociedade	civil,
de	 máscaras	 e	 materiais	 de	 higiene	 pessoal	 para	 as	 unidades	 prisionais	 e	 socioeducativas,
ausência	 da	 garantia	 do	 efetivo	 contato	 entre	 os	 custodiados	 e	 seus	 familiares	 por	 meio	 de
videoconferência	ou	telefônico;	22)	diante	das	constatações,	novo	ofıćio	foi	encaminhado	à	SEJUS
(OFI�CIO	CDH	nº	236	/2020	e	OFI�CIO	DPES	nº	237/2020),	os	quais	não	foram	respondidos	até	o
presente	momento.
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Diante	dos	fatos	acima	narrados	requer,	em	sede	de	medida	liminar:

 

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	 pro�issionais	 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	 con�irmação	 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	pro�issionais	contratados	de	forma	emergencial,
caso	não	haja	contrato	vigente	para	esse	�im	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	 insu�iciente;	 (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	�im,	(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	 �luxo	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	especí�ica	para	toda	a	comunidade	carcerária,	em	especial	para	as	pessoas
privadas	de	liberdade,	aplicadas	por	equipes	de	saúde	ou	pro�issionais	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	 especí�ico	 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	 identi�icação,	 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	de�iciência,	bem	como	(ii)	a	apresentação	do	projeto	piloto
justi�icando	a	ausência	de	contratação	de	emergência	dos	equipamentos	para	a	realização	da
referida	comunicação	simultânea	com	áudio	e	vídeo	(TELEVISITAS	ou	WEBVISITAS).
 

Requer,	ainda,	em	sede	de	medida	liminar:
 

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	especı́�icas	para	o
sistema	 prisional	 do	 Estado	 -	 de	 combate	 à	 contaminação	 pelo	 coronavı́rus;	 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
Espı́rito	 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	 �im	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.

 

A	inicial	veio	acompanhada	por	documentos.
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A	demanda	foi	distribuıd́a	durante	o	plantão	extraordinário	instituıd́o	pelo	Ato	Normativo
nº	64/2020	do	Egrégio	Tribunal	de	Justiça.	Logo,	pelo	momento,	a	inicial	e	documentos	estão	em
formato	 digital	 e	 serão	 adequadamente	 impressos	 e	 autuados	 por	 ocasião	 do	 retorno	 à
normalidade	das	atividades	forenses.

Recebidos	 os	 autos,	 determinei	 a	 intimação	 do	 Réu	 para	 que	 se	manifestasse	 sobre	 os
pedidos	formulados,	nos	termos	do	§	2º	do	art.	300	do	Código	de	Processo	Civil.

Em	 petição	 recebida	 por	 e-mail,	 em	 18.06.2020,	 o	 Estado	 do	 Espıŕito	 Santo	 apresentou
"manifestação	 prévia",	 sustentando:	 1)	 a	 impossibilidade	 de	 concessão	 da	 liminar,	 pois	 o	 ato
atacado	está	 sujeito	ao	Controle	do	Tribunal	de	 Justiça	em	mandado	de	segurança;	2)	 ausência
dos	requisitos	 legais	para	a	concessão	da	 liminar,	eis	que	o	Poder	Público	adotou	medidas	para
controle	 e	 prevenção	 da	 disseminação	 do	 Covid-19	 no	 âmbito	 do	 sistema	 penitenciário	 do
Estado;	3)	a	eventual	atuação	do	Poder	Judiciário	viola	o	princıṕio	da	separação	dos	poderes.

É	o	relatório.	Passo	a	decidir.

Trata-se	 de	 Ação	 Civil	 Pública	 ajuizada	 pela	 Defensoria	 Pública	 do	 Estado	 do	 Espıŕito
Santo,	 visando	 a	 tutela	 dos	 direitos	 da	 população	 privada	 de	 liberdade	 no	 Estado	 do	 Espıŕito
Santo	em	tempos	de	pandemia.

Pois	 bem,	 é	 incontestável	 que	 o	 paıś	 atravessa	 crise	 sanitária	 ocasionada	 pelo	 novo
Coronavıŕus	 (COVID-19),	 fato	este	que	 culminou	no	 reconhecimento	de	uma	 “pandemia	global”
pela	Organização	Mundial	de	Saúde	e	que	acarretou	a	adoção	de	medidas	para	a	di�icultação	da
disseminação	da	doença,	 como	o	 isolamento	social,	 fechamento	parcial	do	comércio,	 suspensão
de	aulas	e	cultos	religiosos.

Como	 bem	 mencionado	 pelo	 Autor	 da	 demanda,	 as	 autoridades	 médicas	 e	 sanitárias
recomendam	para	 a	prevenção	 ao	Covid-19,	 dentre	 outros,	 a	 lavagem	com	 frequência	 as	mãos
até	 a	 altura	 dos	 punhos,	 com	 água	 e	 sabão,	 ou	 a	 higienize	 com	 álcool	 em	 gel	 70%;	 evite	 tocar
olhos,	nariz	e	boca	com	as	mãos	não	 lavadas;	manter	distância	mıńima	de	cerca	de	2	metros	de
qualquer	pessoa;	não	compartilhamento	objetos	de	uso	pessoal,	como	talheres,	toalhas,	pratos	e
copos;	manutenção	dos	ambientes	 limpos	e	bem	ventilados;	se	doente,	evitar	contato	fıśico	com
outras	 pessoas,	 principalmente	 idosos	 e	 doentes	 crônicos;	 utilização	 de	 máscaras	 caseiras	 ou
artesanais	feitas	de	tecido	em	situações	de	saıd́a	da	residência.

De	outro	lado,	a	cela	é,	de	fato,	um	local	de	aglomeração,	em	especial	quando	se	veri�ica,
nos	termos	do	Manual	confeccionado	pelo	Departamento	Penitenciário	Nacional	(DEPEN)	sobre
Recomendações	Para	Prevenção	e	Cuidado	Da	COVID-19	No	Sistema	Prisional	Brasileiro,	que	“o
sistema	 prisional	 vive	 um	 cenário	 complexo	 diante	 da	 pandemia	 da	 Covid-19,	 considerando	 os
obstáculos	 para	 realizar	 as	 medidas	 de	 isolamento	 e	 de	 distanciamento	 social	 recomendadas
pelo	 Ministério	 da	 Saúde.	 A	 precariedade	 das	 estruturas	 fıśicas	 das	 unidades	 prisionais	 e	 a
superpopulação	 são	 algumas	 das	 condições	 que	 oportunizam	 a	 propagação	 de	 doenças
infecciosas,	como	é	o	caso	da	Covid-19”,	o	que	exige	atenção	para	a	questão	posta	nos	autos.

Ao	receber	a	petição	inicial,	determinei	a	intimação	do	Estado	do	Espıŕito	Santo	para	que
se	manifestasse	quanto	aos	pedidos	formulados	na	inicial,	nos	termos	do	art.	300,	§	2º	do	Código
de	Processo	Civil.

Em	 petição	 enviada	 por	 e-mail,	 o	 Réu	 acosta	 aos	 autos	 a	 cópia	 do	 OF/SEJUS/SASP/Nº
264/2020,	no	qual	a�irma	que,	em	resposta	ao	OF.PGE.PSA	Nº	22/2020:

 

“Preliminarmente,	 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,	o	que	já
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foi	 devidamente	 entregue	 aos	 diretores	 das	 unidades	 prisionais,	 servidores	 penitenciários,
internos	e	demais	integrantes	do	sistema	penal.

Além	do	referido	 informativo,	a	Gerência	 também	elaborou	uma	Nota	Técnica	para
padronização	das	medidas	 de	 prevenção,	 controle	 e	manejo	 do	novo	Coronavírus,	 a	 qual	 foi
rati�icada	pela	Secretaria	de	Estado	da	Saúde	do	Espírito	Santo	–	SESA.

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
relação	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
laboratorial	 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
�luxos	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	 assistidas
pelo	prazo	de	30	(trinta)	dias,	sendo	esta	prorrogada	por	mais	30	(trinta)	dias,	em	virtude	do
expressivo	 do	 contágio	 do	 covid-19	 no	 Estado.	 Do	 mesmo	 modo,	 mantém	 a	 suspensão	 dos
presos	trabalhadores	externos	e	das	aulas	dentro	das	Unidades	Prisionais.

Importante	registrar,	que	também	foram	tomadas	medidas	no	sentido	de	suspender
atividades	diversas,	tais	como	assistência	de	grupos	religiosos	e	cursos	de	quali�icação	e	aulas.

Outro	mecanismo	para	impedir	o	contágio	foi	a	suspensão	de	todas	as	transferências
de	 unidades	 prisionais,	 recambiamentos,	 escoltas	 de	 consultas	 eletivas	 e	 demais
movimentações	que	não	sejam	de	cunho	extremamente	prioritário.

Nada	obstante,	 foi	criada	uma	área	para	o	 isolamento	de	suspeitos	e	contaminados
nas	UPs,	assim	como	foram	tomadas	providências	no	sentido	de	reforçar	a	higiene	pessoal	e	do
ambiente	 carcerário,	 tanto	para	os	presos	provisórios	quanto	para	os	presos	 condenados	ao
regime	fechado	e	o	semiaberto.

No	que	tange	às	 testagens,	esse	 �luxo	segue	criteriosamente	a	 indicação	clínica,	 são
testadas	as	pessoas	provadas	de	liberdade	que	se	enquadram	nas	especi�icações	apresentadas
nas	Notas	orientativas	da	SESA.	A	testagem	de	servidores	e	pro�issionais	 técnicos	que	atuam
nas	Unidades	Prisionais,	 segue	o	 �luxo	 estabelecido	pela	 rede	de	 saúde	pública	 e/ou	privada
(dependendo	da	porta	de	acesso	de	cada	um).

De	acordo	com	a	Gerência	de	Saúde	do	Sistema	Prisional	–	GSSP,	o	total	de	internos
diagnosticados	com	COVID-19,	nesta	data,	corresponde	a	113,	sendo	que	87	estão	curados	e	03
(três)	 mortes.	 Ressaltou,	 ainda,	 que	 21	 pacientes	 classi�icados	 como	 suspeitos	 aguardam
resultado	e/ou	coleta	de	exame.

Ao	passo	que	a	Diretoria	Geral	de	Assistência	Jurídica	do	Sistema	Penal	–	DIRAJUSP
informou	que	até	o	dia	15/06/2020	foram	con�irmados	55	casos	de	servidores	contaminados	e
02	(duas)	mortes	pelo	Coronavirus.

Com	 o	 advento	 da	 pandemia,	 o	 número	 de	 funcionários	 do	 INVISA	 foi	 ampliado
visando	a	 cobertura	de	100%	da	 triagem	dos	 internos,	 bem	como	o	 reforço	no	atendimento
periódico	aos	presos	em	grupo	de	risco.

A	 SEJUS	 iniciou	 a	 produção	 de	 máscaras	 descartáveis	 que	 serão	 destinadas	 aos
servidores	da	segurança	pública	do	Estado	e	disponibilizadas	aos	reeducandos,	de	acordo	com
a	necessidade.

No	 que	 tange	 à	 desinfecção	 das	 celas	 e	 estruturas	 das	 unidades,	 salienta-se	 que	 a
limpeza	está	sendo	realizada	pelos	próprios	 internos,	evitando-se	a	presença	de	terceiros	nas
referidas	 áreas,	 com	 o	 intuito	 de	 reduzir/limitar	 o	 número	 de	 possíveis	 agentes
transmissores/vetores	da	doença.	No	entanto,	visando	uma	maior	adequação	na	higienização,
diariamente	todas	as	unidades	prisionais	são	limpas,	nos	moldes	em	que	já	vinha	ocorrendo	e,
além	 dessa	 limpeza	 diária,	 já	 foi	 expedida	 orientação	 às	 direções	 para	 que	 frequentemente
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também	ocorram	lavagens	de	forma	mais	abrasiva	com	cloro	ou	outro	desinfetante	indicado
para	este	�im,	e	sabão	em	pó.

Ademais,	 consta	 também	 da	 Nota	 Técnica	 da	 Saúde,	 orientação	 para	 que	 seja
realizada	a	limpeza	e	desinfecção	de	toas	as	super�ícies	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	 �im,	 seguindo	 o	 procedimento	 operacional	 padrão
de�inido	para	a	atividade	de	limpeza	e	desinfecção	do	veículo	e	seus	equipamentos.

Cumpre	informar,	ainda,	que	já	foram	disponibilizados	nas	unidades	pontos	para	que
ocorra	 a	 higienização	 adequada,	 sendo	 que	 os	 servidores	 e	 prestadores	 de	 serviços	 deverão
realizar	a	limpeza	adequada	das	mãos,	respeitando	os	cinco	momentos	de	higienização:

1	–	Antes	do	contato	com	a	pessoa;

2	–	Antes	da	realização	do	procedimento;

3	–	Após	risco	de	exposição	a	�luidos	biológicos	(tais	como	sangue,	saliva);

4	–	Após	o	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.

No	 que	 pertine	 a	 higiene	 pessoal,	 a	 Subsecretaria	 para	 Assuntos	 Administrativos	 –
SAA,	ressaltou	que	todos	os	 internos,	assim	que	dão	entrada	no	sistema	prisional,	 já	recebem
um	 “kit	 de	 higiene”	 individual,	 contendo:	 colchão,	 lençol,	 toalha	 de	 banho,	 papel	 higiênico,
sabão	 de	 coco,	 sabonete,	 desodorante,	 escova	 dental,	 colher,	 caneca	 de	 plástico	 e	 uniforme
(camisa	e	bermuda)	e	a	UP	administra	a	redistribuição.

Ressaltou,	 ainda,	 que	 os	 materiais	 de	 desinfecção	 das	 celas,	 possuem	 uma
periodicidade	de	entrega	nas	Unidades	Prisionais	já	de�inidas	por	esta	SEJUS,	onde	a	Unidade
Prisional	administra	no	seu	dia	a	dia	a	sus	distribuição	e	utilização.

No	que	tange	aos	Equipamentos	de	Proteção	Individual	–	EPI's,	os	servidores	já	estão
recebendo	 os	 Protetores	 Faciais	 (Face	 Shild);	 Máscaras;	 Óculos	 de	 Proteção;	 Jaleco	 Avental;
Luvas;	Álcool	em	Gel	70%;	Álcool;	Sabonete	Líquido.

Por	se	tratarem	de	material	para	prevenção,	controle	e	contenção	de	riscos,	danos	e
agravos	 decorrentes	 do	 surto	 de	 “coronavírus”	 (COVID-19),	 são	 distribuídos	 nas	 Unidades
Prisionais	 logo	 após	 serem	 recebidos	 no	 almoxarifado	 desta	 SEJUS,	 considerando	 o	 grau	 de
emergência	que	o	caso	requer,	não	seguindo	assim	uma	periodicidade.
 

A	 transcrição	 da	 manifestação	 apresentada	 pelo	 Réu	 após	 a	 intimação	 deste	 juıźo	 visa
evidenciar,	 com	 clareza,	 as	medidas	 que	 a	 SEJUS	 adotou	 para	 a	 prevenção	 da	 disseminação	 do
coronavıŕus	 no	 sistema	 prisional	 capixaba.	Mas	 não	 é	 só.	 E	 isso	 porque	 também	 representa	 a
conjunção	 de	 todos	 os	 argumentos	 e	 fundamentos	 que	 foram	 apontados	 nos	 ofıćios
OFI�CIO/SEJUS/GS/Nº	264/2020,	OFI�CIO/SEJUS/GS/Nº	307/2020,	OF/SEJUS/SASP/Nº	133/2020
e	OFI�CIO/SEJUS/GS/Nº	337/2020,	enviados	em	respostas	aos	questionamentos	formulados	pela
Defensoria	Pública.

De	 outro	 lado,	 o	 art.	 5º	 da	 Constituição	 Federal,	 “Todos	 são	 iguais	 perante	 a	 lei,	 sem
distinção	 de	 qualquer	 natureza,	 garantindo-se	 aos	 brasileiros	 e	 aos	 estrangeiros	 residentes	 no
Paıś	a	inviolabilidade	do	direito	à	vida,	à	liberdade,	à	igualdade,	à	segurança	e	à	propriedade	(...)”.
De	 outro	 lado,	 o	 inciso	 XLIX	 do	 citado	 dispositivo	 constitucional	 prevê	 que	 “é	 assegurado	 aos
presos	o	respeito	à	integridade	fıśica	e	moral”.

Sob	 o	 ponto	 infraconstitucional,	 a	 Lei	 de	Execução	 Penal	 (Lei	 nº	 7.210/84),	 em	 seu	 art.
41,	estabelece	que	constituem	direitos	do	preso,	dentre	outros,	o	de	obter	alimentação	su�iciente
e	 vestuário;	 assistência	 material,	 à	 saúde,	 jurıd́ica,	 educacional,	 social	 e	 religiosa;	 visita	 do
cônjuge,	da	companheira,	de	parentes	e	amigos	em	dias	determinados;	 igualdade	de	tratamento
salvo	quanto	às	exigências	da	individualização	da	pena;	contato	com	o	mundo	exterior	por	meio
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de	correspondência	escrita,	da	leitura	e	de	outros	meios	de	informação	que	não	comprometam	a
moral	e	os	bons	costumes.

Esses	 são	 os	 fundamentos	 de	 fato	 e	 de	 direito	 dos	 quais	 parto	 para	 a�irmar	 que	 os
pedidos	liminares	serão	parcialmente	deferidos.

No	que	tange	à	testagem,	entendo	que	o	pedido	deve	ser	indeferido.

De	 acordo	 com	o	documento	 emitido	pelo	Réu	 e	 acima	 transcrito,	 o	 �luxo	das	 testagens
“segue	criteriosamente	a	indicação	clıńica,	são	testadas	as	pessoas	privadas	de	liberdade	que	se
enquadram	 nas	 especi�icações	 apresentadas	 nas	 Notas	 orientativas	 da	 SESA”	 e	 “A	 testagem	 de
servidores	 e	 pro�issionais	 técnicos	 que	 atuam	 nas	 Unidades	 Prisionais,	 segue	 o	 �luxo
estabelecido	pela	rede	de	saúde	pública	e/ou	privada	(dependendo	da	porta	de	acesso	de	cada
um)”.

Como	 se	 veri�ica,	 o	 Réu	 tem	 realizado	 as	 testagens	 de	 acordo	 com	 orientações	 da
Secretaria	de	Saúde	do	Estado.

Nesse	 contexto,	 sabendo	que	há	 restrição	de	 liberdade	e	que	as	visitas	estão	 suspensas
no	 sistema	 prisional,	 não	 há	 motivos	 determinar	 a	 testagem	 em	 massa,	 como	 pretende	 a
Defensoria	Pública.

Sobre	a	higiene	pessoal	e	desinfecção	dos	ambientes,	entendo	que	há	de	se	determinar	a
realização	de	 limpeza	diária	 e	 a	desinfecção	das	estruturas	da	unidade	que	não	as	 celas,	 sejam
feitas	 por	 preso-faxina,	 com	 a	 utilização	 dos	 respectivos	 equipamentos	 de	 proteção	 individual,
bem	como	o	reforço	no	fornecimento	de	material	de	higiene	pessoal.

Nesse	 ponto,	 de	 acordo	 com	 o	 documento	 elaborado	 pela	 SEJUS	 e	 acima	 transcrito,	 a
limpeza	 das	 unidades	 é	 feita	 pelos	 próprios	 internos,	 o	 que	 é	 compatıv́el	 com	 o	 pedido
formulado	pela	defensoria	pública.

Entretanto,	 como	bem	asseverado	pela	SEJUS,	 “diariamente	 todas	as	unidades	prisionais
são	 limpas,	nos	moldes	em	que	 já	vinha	ocorrendo	e,	além	dessa	 limpeza	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	�im,	e	sabão	em	pó”.

Sobre	 os	 itens	 de	 higiene	 pessoal,	 a	 SEJUS	 diz	 que	 “todos	 os	 internos,	 assim	 que	 dão
entrada	no	sistema	prisional,	já	recebem	um	“kit	de	higiene”	individual,	contendo:	colchão,	lençol,
toalha	 de	 banho,	 papel	 higiênico,	 sabão	 de	 coco,	 sabonete,	 desodorante,	 escova	 dental,	 colher,
caneca	de	plástico	e	uniforme	(camisa	e	bermuda)	e	a	UP	administra	a	redistribuição”.

O	 que	 se	 percebe	 é	 que,	 aparentemente,	 as	 orientações	 das	 autoridades	 médicas	 e
sanitárias	 quanto	 a	 higienização	 dos	 ambientes	 não	 são	 observadas	 no	 sistema	 prisional
capixaba,	 pois,	 como	 explicitado	 pelo	 Réu,	 não	 houve	 o	 alargamento	 das	 ações	 de	 higiene	 do
espaço	fıśico	e	pessoal	dos	reeducandos.

Sobre	as	ações	de	educação	em	saúde,	e,	conforme	documento	emitido	pelo	Réu	e	acima
transcrito,	os	esclarecimentos	sobre	novo	Coronavıŕus	no	 âmbito	do	sistema	penal	 foi	 feito	por
meio	de	“folder	com	orientações	e	recomendações”,	que	foi	entregue	aos	diretores	das	unidades
prisionais,	servidores	penitenciários,	internos	e	demais	integrantes	do	sistema	penal.

Tenho,	 ao	menos	 nesse	momento	 processual,	 que	 o	mecanismo	 utilizado	 pelo	 Réu	 para
que	os	presos	sejam	devidamente	 informados	sobre	a	doença	em	questão	 é	 insu�iciente,	 sendo
razoável	a	determinação	para	que	o	Réu	implemente,	no	âmbito	do	Sistema	Carcerário	Estadual,
campanha	informativa	com	plano	de	ações	rotineiras	de	educação	em	saúde.
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Destaco	que	a	questão	deve	ser	analisada,	novamente,	sob	a	perspectiva	do	princıṕio	da
igualdade,	 considerando	 que	 a	 população	 em	 liberdade	 recebe,	 diariamente,	 informações
adequadas	sobre	a	forma	de	prevenção	e	cuidados	com	o	Covid-19.

Desse	 modo,	 há	 de	 se	 garantir	 o	 direito	 a	 informação	 adequada,	 em	 igualdade	 de
condições,	às	pessoas	privadas	de	liberdade.

No	mesmo	sentido,	há	de	se	garantir	aos	presos	o	acesso	aos	EPI's	para	a	prevenção	do
coronavıŕus,	como	determinado	pelas	autoridades	sanitárias.

Destaco,	nesse	ponto,	que,	de	acordo	com	a	SEJUS,	“os	servidores	 já	estão	recebendo	os
Protetores	 Faciais	 (Face	 Shild);	Máscaras;	O� culos	 de	 Proteção;	 Jaleco	Avental;	 Luvas;	 A� lcool	 em
Gel	 70%;	 A� lcool;	 Sabonete	 Lıq́uido”,	 inexistindo	 qualquer	 menção	 sobre	 o	 fornecimento	 de
equipamentos	aos	presos,	o	que	pode	colocá-los	em	risco	em	momentos	de	maior	aglomeração.

Entretanto,	 o	 fornecimento	 de	 EPI's	 aos	 presos	 deve	 ser	 restringir	 àqueles	 que
apresentam	os	 sintomas	da	 Covid-19,	 pois,	 como	 já	mencionado,	 o	 �luxo	 de	 pessoas	 dentro	 do
sistema	carcerário	foi	restringido	com	a	suspensão	das	visitas,	justi�icando	a	dispensabilidade	de
utilização	dos	equipamentos	por	todos	os	presos.

Registro	que	as	limitações	�inanceiras	inerentes	ao	ente	estatal,	incrementadas	em	tempos
de	 crise	 sanitária,	 também	 justi�icam	 o	 afastamento	 do	 pedido	 de	 fornecimento	 de	 EPI's	 para
todos	os	presos.

Outrossim,	 me	 parece	 adequada	 a	 determinação	 de	 que	 os	 agentes	 penitenciários	 e
servidores,	 ao	 usarem	 máscaras,	 tenham	 sua	 identi�icação	 (nome	 e	 matrıćula)	 exposta	 no
uniforme.

Por	�im,	há	de	ser	garantido	o	direito	de	comunicação	externa	dos	presos.

De	acordo	com	o	documento	emitido	pelo	Réu	e	acima	transcrito,	“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,	 ıńtimas	e	assistidas
pelo	prazo	de	30	 (trinta)	 dias,	 sendo	 esta	prorrogada	por	mais	 30	 (trinta)	 dias,	 em	virtude	do
expressivo	 do	 contágio	 do	 covid-19	 no	 Estado.	 Do	 mesmo	 modo,	 mantém	 a	 suspensão	 dos
presos	trabalhadores	externos	e	das	aulas	dentro	das	Unidades	Prisionais”.

Percebe-se,	portanto,	que	os	presos	estão	há	60	(sessenta)	dias	sem	comunicação	com	o
mundo	externo.

Não	se	desconhece	a	necessidade	de	se	 limitar	o	número	de	pessoas	transitando	dentro
das	unidades	prisionais.	Todavia,	a	necessidade	de	isolamento	não	pode	fazer	cessar	totalmente
o	direito	de	contato	com	familiares.

Sendo	assim,	há	de	se	garantir	a	normatização	da	comunicação	e	o	fornecimento	de	meio
tecnológico	 adequado,	 preferencialmente	 por	 áudio	 e	 vıd́eo,	 apto	 a	 possibilitar	 a	 comunicação
dos	presos.

Por	último,	a	Defensoria	Pública	pretende	a	apresentação	de	documentos	comprobatório
das	 ações	 perpetradas	 pelo	 Estado	 com	 o	 �im	 de	 garantir	 os	 direitos	 das	 pessoas	 privadas	 de
liberdade	em	tempos	de	pandemia.

Entendo	que	o	pedido	deve	ser	deferido.

Nesse	ponto,	os	documentos	 solicitados,	 como	a	 cópia	de	 contratos	e	o	plano	de	gestão
para	a	minimização	da	crise	sanitária	no	sistema	prisional,	foram,	supostamente,	produzidos	pelo
Réu,	sem	a	ingerência	ou	conhecimento	da	Autora.
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Entretanto,	 o	 conhecimento	 de	 seu	 conteúdo	 facilitará	 o	 deslinde	 da	 lide,	 pois,	 caso
existentes,	 demonstrarão	 o	 comprometimento	 com	 a	 tutela	 do	 direito	 de	 pessoas
hipossu�icientes	e	ensejarão	a	perda	do	objeto	de	alguns	dos	pedidos	formulados	na	ação.

Diante	do	exposto,	DEFIRO	EM	PARTE	o	pedido	de	urgência	para	determinar:

1.	Quanto	à	higiene	pessoal	e	desinfecção	do	ambiente	(i)	que	o	Réu	adote	as	medidas
necessárias	para	a	realização	de	limpeza	diária	e	a	desinfecção	das	estruturas	da	unidade,	o	que
deverá	 ser	 feito	 por	 preso-faxina	 regulamentado,	 ao	 qual	 devem	 ser	 fornecidos	 os	 respectivos
Equipamentos	 de	 Proteção	 Individual	 e	 (ii)	 que	 forneça	 material	 de	 higiene	 pessoal	 com	 um
sabonete	inteiro	para	o	perıódo	de	10	dias.

2.	 Quanto	 às	 ações	 de	 educação	 em	 saúde	 que	 o	 Réu	 providencie	 campanha
informativa	 com	 plano	 de	 ações	 rotineiras	 de	 educação	 em	 saúde	 especı�́ica	 para	 toda	 a
comunidade	carcerária	para	o	efetivo	combate	à	pandemia	do	COVID-19;

3.	Quanto	ao	fornecimento	de	EPIs	adequados	aos	níveis	de	exposição	do	servidor	e
do	preso,	que	o	Réu	(i)	regularize	o	 fornecimento	de	máscaras	para	os	presos	que	apresentem
sintomas	 ou	 suspeita	 de	 contaminação	 pelo	 Covid-19	 e	 que	 os	 agentes	 penitenciários	 e
servidores,	ao	estarem	de	máscara,	tenham	sua	identi�icação,	com	nome	e	matrıćula,	exposta	no
uniforme	para	permitir	seu	reconhecimento	e	controle	em	caso	de	denúncias.

4.	 Quanto	 ao	 direito	 de	 comunicação	 externa	 do	 preso	 que	 o	 Réu	 normatize	 a
comunicação	 dos	 presos	 com	 o	mundo	 externo,	 através	 de	 Portaria,	 e	 garanta	 a	 comunicação
através	de	tecnologia	de	transmissão	simultânea	de	áudio	e	vıd́eo

5.	sejam	apresentados	em	juıźo,	no	prazo	de	contestação,	(i)	a	cópia	de	eventual	Plano	de
Contingência	 com	 –	 medidas	 especı�́icas	 para	 o	 sistema	 prisional	 do	 Estado	 -	 de	 combate	 à
contaminação	 pelo	 coronavıŕus;	 (ii)	 a	 cópia	 eventuais	 contratos	 de	 serviços	 de	 limpeza
sanitização	das	unidades	carcerária;	(iii)	a	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	Espıŕito	 Santo;	 (iv)	 a	 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
�im	 e	 sabão	 em	 pó;	 (v)	 a	 cópia	 do	 documento	 expedido	 com	 a	 orientação	 aos	 diretores	 das
unidades	prisionais	do	Estado,	referentes	às	ações	de	educação	em	direito.

INTIMEM-SE	as	partes,	dando	ciência	sobre	o	conteúdo	da	decisão.

INTIME-SE,	pessoalmente,	o	Secretário	de	Segurança	do	Estado	do	Espıŕito	Santo.

CITE-SE	e	INTIME-SE	o	Estado	do	Espıŕito	Santo,	por	sua	Procuradoria.

A	decisão	servirá	como	Mandado.

Cumpra-se	por	O�icial	de	Justiça	de	Plantão.

Diligencie-se.

Vitória,	03	de	julho	de	2020.
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Sayonara	Couto	Bittencourt
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Dispositivo

Trata-se	 de	 Ação	 Civil	 Pública	 ajuizada	 pela	 Defensoria	 Pública	 do	 Estado	 do	 Espıŕito
Santo,	 visando	 a	 tutela	 dos	 direitos	 da	 população	 privada	 de	 liberdade	 no	 Estado	 do	 Espıŕito
Santo	em	tempos	de	pandemia.

Pois	 bem,	 é	 incontestável	 que	 o	 paıś	 atravessa	 crise	 sanitária	 ocasionada	 pelo	 novo
Coronavıŕus	 (COVID-19),	 fato	 este	 que	 culminou	 no	 reconhecimento	 de	 uma	 “pandemia	 global”
pela	Organização	Mundial	de	Saúde	e	que	acarretou	a	adoção	de	medidas	para	a	di�icultação	da
disseminação	 da	 doença,	 como	 o	 isolamento	 social,	 fechamento	 parcial	 do	 comércio,	 suspensão
de	aulas	e	cultos	religiosos.

Como	 bem	 mencionado	 pelo	 Autor	 da	 demanda,	 as	 autoridades	 médicas	 e	 sanitárias
recomendam	para	a	prevenção	ao	Covid-19,	dentre	outros,	a	lavagem	com	frequência	as	mãos	até
a	altura	dos	punhos,	com	água	e	sabão,	ou	a	higienize	com	álcool	em	gel	70%;	evite	tocar	olhos,
nariz	e	boca	com	as	mãos	não	lavadas;	manter	distância	mıńima	de	cerca	de	2	metros	de	qualquer
pessoa;	 não	 compartilhamento	 objetos	 de	 uso	 pessoal,	 como	 talheres,	 toalhas,	 pratos	 e	 copos;
manutenção	dos	ambientes	 limpos	e	bem	ventilados;	 se	doente,	 evitar	 contato	 fıśico	 com	outras
pessoas,	principalmente	idosos	e	doentes	crônicos;	utilização	de	máscaras	caseiras	ou	artesanais
feitas	de	tecido	em	situações	de	saıd́a	da	residência.

De	outro	 lado,	a	cela	 é,	de	 fato,	um	 local	de	aglomeração,	em	especial	quando	se	veri�ica,
nos	 termos	do	Manual	 confeccionado	pelo	Departamento	Penitenciário	Nacional	 (DEPEN)	sobre
Recomendações	Para	Prevenção	e	Cuidado	Da	COVID-19	No	Sistema	Prisional	Brasileiro,	que	 “o
sistema	 prisional	 vive	 um	 cenário	 complexo	 diante	 da	 pandemia	 da	 Covid-19,	 considerando	 os
obstáculos	para	realizar	as	medidas	de	isolamento	e	de	distanciamento	social	recomendadas	pelo
Ministério	 da	 Saúde.	 A	 precariedade	 das	 estruturas	 fıśicas	 das	 unidades	 prisionais	 e	 a
superpopulação	 são	 algumas	 das	 condições	 que	 oportunizam	 a	 propagação	 de	 doenças
infecciosas,	como	é	o	caso	da	Covid-19”,	o	que	exige	atenção	para	a	questão	posta	nos	autos.

Ao	receber	a	petição	 inicial,	determinei	a	 intimação	do	Estado	do	Espıŕito	Santo	para	que
se	manifestasse	quanto	aos	pedidos	formulados	na	inicial,	nos	termos	do	art.	300,	§	2º	do	Código
de	Processo	Civil.

Em	 petição	 enviada	 por	 e-mail,	 o	 Réu	 acosta	 aos	 autos	 a	 cópia	 do	 OF/SEJUS/SASP/Nº
264/2020,	no	qual	a�irma	que,	em	resposta	ao	OF.PGE.PSA	Nº	22/2020:

 

“Preliminarmente,	 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,	o	que	já
foi	 devidamente	 entregue	 aos	 diretores	 das	 unidades	 prisionais,	 servidores	 penitenciários,
internos	e	demais	integrantes	do	sistema	penal.

Além	 do	 referido	 informativo,	 a	 Gerência	 também	 elaborou	 uma	Nota	 Técnica	 para
padronização	 das	medidas	 de	 prevenção,	 controle	 e	 manejo	 do	 novo	 Coronavírus,	 a	 qual	 foi
rati�icada	pela	Secretaria	de	Estado	da	Saúde	do	Espírito	Santo	–	SESA.

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	relação	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
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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	laboratorial
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	�luxos	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	assistidas	pelo
prazo	 de	 30	 (trinta)	 dias,	 sendo	 esta	 prorrogada	 por	 mais	 30	 (trinta)	 dias,	 em	 virtude	 do
expressivo	do	contágio	do	covid-19	no	Estado.	Do	mesmo	modo,	mantém	a	suspensão	dos	presos
trabalhadores	externos	e	das	aulas	dentro	das	Unidades	Prisionais.

Importante	 registrar,	 que	 também	 foram	 tomadas	medidas	 no	 sentido	 de	 suspender
atividades	diversas,	tais	como	assistência	de	grupos	religiosos	e	cursos	de	quali�icação	e	aulas.

Outro	mecanismo	para	impedir	o	contágio	foi	a	suspensão	de	todas	as	transferências
de	unidades	prisionais,	recambiamentos,	escoltas	de	consultas	eletivas	e	demais	movimentações
que	não	sejam	de	cunho	extremamente	prioritário.

Nada	 obstante,	 foi	 criada	 uma	área	 para	 o	 isolamento	 de	 suspeitos	 e	 contaminados
nas	UPs,	assim	como	foram	tomadas	providências	no	sentido	de	reforçar	a	higiene	pessoal	e	do
ambiente	 carcerário,	 tanto	 para	 os	 presos	 provisórios	 quanto	 para	 os	 presos	 condenados	 ao
regime	fechado	e	o	semiaberto.

No	 que	 tange	 às	 testagens,	 esse	 �luxo	 segue	 criteriosamente	 a	 indicação	 clínica,	 são
testadas	as	pessoas	provadas	de	 liberdade	que	se	enquadram	nas	especi�icações	apresentadas
nas	Notas	orientativas	da	SESA.	A	testagem	de	servidores	e	pro�issionais	técnicos	que	atuam	nas
Unidades	 Prisionais,	 segue	 o	 �luxo	 estabelecido	 pela	 rede	 de	 saúde	 pública	 e/ou	 privada
(dependendo	da	porta	de	acesso	de	cada	um).

De	acordo	com	a	Gerência	de	Saúde	do	Sistema	Prisional	–	GSSP,	o	 total	de	 internos
diagnosticados	com	COVID-19,	nesta	data,	corresponde	a	113,	sendo	que	87	estão	curados	e	03
(três)	 mortes.	 Ressaltou,	 ainda,	 que	 21	 pacientes	 classi�icados	 como	 suspeitos	 aguardam
resultado	e/ou	coleta	de	exame.

Ao	passo	que	a	Diretoria	Geral	 de	Assistência	 Jurídica	do	 Sistema	Penal	 –	DIRAJUSP
informou	que	até	o	dia	15/06/2020	foram	con�irmados	55	casos	de	servidores	contaminados	e
02	(duas)	mortes	pelo	Coronavirus.

Com	 o	 advento	 da	 pandemia,	 o	 número	 de	 funcionários	 do	 INVISA	 foi	 ampliado
visando	 a	 cobertura	 de	 100%	 da	 triagem	 dos	 internos,	 bem	 como	 o	 reforço	 no	 atendimento
periódico	aos	presos	em	grupo	de	risco.

A	 SEJUS	 iniciou	 a	 produção	 de	 máscaras	 descartáveis	 que	 serão	 destinadas	 aos
servidores	da	segurança	pública	do	Estado	e	disponibilizadas	aos	reeducandos,	de	acordo	com	a
necessidade.

No	 que	 tange	 à	 desinfecção	 das	 celas	 e	 estruturas	 das	 unidades,	 salienta-se	 que	 a
limpeza	 está	 sendo	 realizada	pelos	 próprios	 internos,	 evitando-se	 a	 presença	de	 terceiros	 nas
referidas	 áreas,	 com	 o	 intuito	 de	 reduzir/limitar	 o	 número	 de	 possíveis	 agentes
transmissores/vetores	da	doença.	No	entanto,	visando	uma	maior	adequação	na	higienização,
diariamente	todas	as	unidades	prisionais	são	limpas,	nos	moldes	em	que	já	vinha	ocorrendo	e,
além	 dessa	 limpeza	 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	�im,	e	sabão	em	pó.

Ademais,	 consta	 também	 da	 Nota	 Técnica	 da	 Saúde,	 orientação	 para	 que	 seja
realizada	a	limpeza	e	desinfecção	de	toas	as	super�ícies	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	�im,	seguindo	o	procedimento	operacional	padrão	de�inido	para
a	atividade	de	limpeza	e	desinfecção	do	veículo	e	seus	equipamentos.

Cumpre	informar,	ainda,	que	já	foram	disponibilizados	nas	unidades	pontos	para	que
ocorra	 a	 higienização	 adequada,	 sendo	 que	 os	 servidores	 e	 prestadores	 de	 serviços	 deverão
realizar	a	limpeza	adequada	das	mãos,	respeitando	os	cinco	momentos	de	higienização:

1	–	Antes	do	contato	com	a	pessoa;

2	–	Antes	da	realização	do	procedimento;

3	–	Após	risco	de	exposição	a	�luidos	biológicos	(tais	como	sangue,	saliva);
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4	–	Após	o	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.

No	que	pertine	a	higiene	pessoal,	a	Subsecretaria	para	Assuntos	Administrativos	–	SAA,
ressaltou	que	todos	os	internos,	assim	que	dão	entrada	no	sistema	prisional,	já	recebem	um	“kit
de	 higiene”	 individual,	 contendo:	 colchão,	 lençol,	 toalha	 de	 banho,	 papel	 higiênico,	 sabão	 de
coco,	 sabonete,	 desodorante,	 escova	 dental,	 colher,	 caneca	 de	 plástico	 e	 uniforme	 (camisa	 e
bermuda)	e	a	UP	administra	a	redistribuição.

Ressaltou,	 ainda,	 que	 os	 materiais	 de	 desinfecção	 das	 celas,	 possuem	 uma
periodicidade	de	entrega	nas	Unidades	Prisionais	 já	de�inidas	por	esta	SEJUS,	onde	a	Unidade
Prisional	administra	no	seu	dia	a	dia	a	sus	distribuição	e	utilização.

No	que	tange	aos	Equipamentos	de	Proteção	Individual	–	EPI's,	os	servidores	já	estão
recebendo	 os	 Protetores	 Faciais	 (Face	 Shild);	 Máscaras;	 Óculos	 de	 Proteção;	 Jaleco	 Avental;
Luvas;	Álcool	em	Gel	70%;	Álcool;	Sabonete	Líquido.

Por	se	 tratarem	de	material	para	prevenção,	controle	e	contenção	de	riscos,	danos	e
agravos	 decorrentes	 do	 surto	 de	 “coronavírus”	 (COVID-19),	 são	 distribuídos	 nas	 Unidades
Prisionais	 logo	 após	 serem	 recebidos	 no	 almoxarifado	 desta	 SEJUS,	 considerando	 o	 grau	 de
emergência	que	o	caso	requer,	não	seguindo	assim	uma	periodicidade.
 

A	 transcrição	 da	 manifestação	 apresentada	 pelo	 Réu	 após	 a	 intimação	 deste	 juıźo	 visa
evidenciar,	 com	 clareza,	 as	 medidas	 que	 a	 SEJUS	 adotou	 para	 a	 prevenção	 da	 disseminação	 do
coronavıŕus	 no	 sistema	 prisional	 capixaba.	 Mas	 não	 é	 só.	 E	 isso	 porque	 também	 representa	 a
conjunção	 de	 todos	 os	 argumentos	 e	 fundamentos	 que	 foram	 apontados	 nos	 ofıćios
OFI�CIO/SEJUS/GS/Nº	264/2020,	OFI�CIO/SEJUS/GS/Nº	307/2020,	OF/SEJUS/SASP/Nº	133/2020
e	OFI�CIO/SEJUS/GS/Nº	337/2020,	enviados	em	respostas	aos	questionamentos	 formulados	pela
Defensoria	Pública.

De	 outro	 lado,	 o	 art.	 5º	 da	 Constituição	 Federal,	 “Todos	 são	 iguais	 perante	 a	 lei,	 sem
distinção	 de	 qualquer	 natureza,	 garantindo-se	 aos	 brasileiros	 e	 aos	 estrangeiros	 residentes	 no
Paıś	a	inviolabilidade	do	direito	à	vida,	à	liberdade,	à	igualdade,	à	segurança	e	à	propriedade	(...)”.
De	 outro	 lado,	 o	 inciso	 XLIX	 do	 citado	 dispositivo	 constitucional	 prevê	 que	 “é	 assegurado	 aos
presos	o	respeito	à	integridade	fıśica	e	moral”.

Sob	o	ponto	infraconstitucional,	a	Lei	de	Execução	Penal	(Lei	nº	7.210/84),	em	seu	art.	41,
estabelece	 que	 constituem	direitos	 do	 preso,	 dentre	 outros,	 o	 de	 obter	 alimentação	 su�iciente	 e
vestuário;	assistência	material,	 à	 saúde,	 jurıd́ica,	educacional,	social	e	religiosa;	visita	do	cônjuge,
da	 companheira,	 de	 parentes	 e	 amigos	 em	 dias	 determinados;	 igualdade	 de	 tratamento	 salvo
quanto	 às	 exigências	 da	 individualização	 da	 pena;	 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.

Esses	são	os	fundamentos	de	fato	e	de	direito	dos	quais	parto	para	a�irmar	que	os	pedidos
liminares	serão	parcialmente	deferidos.

No	que	tange	à	testagem,	entendo	que	o	pedido	deve	ser	indeferido.

De	 acordo	 com	 o	 documento	 emitido	 pelo	 Réu	 e	 acima	 transcrito,	 o	 �luxo	 das	 testagens
“segue	criteriosamente	a	 indicação	 clıńica,	 são	 testadas	as	pessoas	privadas	de	 liberdade	que	se
enquadram	 nas	 especi�icações	 apresentadas	 nas	 Notas	 orientativas	 da	 SESA”	 e	 “A	 testagem	 de
servidores	e	pro�issionais	técnicos	que	atuam	nas	Unidades	Prisionais,	segue	o	�luxo	estabelecido
pela	rede	de	saúde	pública	e/ou	privada	(dependendo	da	porta	de	acesso	de	cada	um)”.

Como	 se	 veri�ica,	 o	 Réu	 tem	 realizado	 as	 testagens	 de	 acordo	 com	 orientações	 da
Secretaria	de	Saúde	do	Estado.

Nesse	contexto,	sabendo	que	há	restrição	de	liberdade	e	que	as	visitas	estão	suspensas	no
sistema	prisional,	não	há	motivos	determinar	a	testagem	em	massa,	como	pretende	a	Defensoria
Pública.
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Sobre	a	higiene	pessoal	e	desinfecção	dos	ambientes,	entendo	que	há	de	se	determinar	a
realização	 de	 limpeza	 diária	 e	 a	 desinfecção	 das	 estruturas	 da	 unidade	 que	 não	 as	 celas,	 sejam
feitas	 por	 preso-faxina,	 com	 a	 utilização	 dos	 respectivos	 equipamentos	 de	 proteção	 individual,
bem	como	o	reforço	no	fornecimento	de	material	de	higiene	pessoal.

Nesse	 ponto,	 de	 acordo	 com	 o	 documento	 elaborado	 pela	 SEJUS	 e	 acima	 transcrito,	 a
limpeza	das	unidades	é	feita	pelos	próprios	internos,	o	que	é	compatıv́el	com	o	pedido	formulado
pela	defensoria	pública.

Entretanto,	 como	 bem	 asseverado	 pela	 SEJUS,	 “diariamente	 todas	 as	 unidades	 prisionais
são	 limpas,	nos	moldes	em	que	 já	 vinha	ocorrendo	e,	 além	dessa	 limpeza	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	�im,	e	sabão	em	pó”.

Sobre	 os	 itens	 de	 higiene	 pessoal,	 a	 SEJUS	 diz	 que	 “todos	 os	 internos,	 assim	 que	 dão
entrada	no	sistema	prisional,	já	recebem	um	“kit	de	higiene”	individual,	contendo:	colchão,	lençol,
toalha	 de	 banho,	 papel	 higiênico,	 sabão	 de	 coco,	 sabonete,	 desodorante,	 escova	 dental,	 colher,
caneca	de	plástico	e	uniforme	(camisa	e	bermuda)	e	a	UP	administra	a	redistribuição”.

O	 que	 se	 percebe	 é	 que,	 aparentemente,	 as	 orientações	 das	 autoridades	 médicas	 e
sanitárias	quanto	a	higienização	dos	ambientes	não	são	observadas	no	sistema	prisional	capixaba,
pois,	como	explicitado	pelo	Réu,	não	houve	o	alargamento	das	ações	de	higiene	do	espaço	fıśico	e
pessoal	dos	reeducandos.

Sobre	as	ações	de	educação	em	saúde,	e,	 conforme	documento	emitido	pelo	Réu	e	acima
transcrito,	 os	 esclarecimentos	 sobre	novo	Coronavıŕus	no	 âmbito	do	 sistema	penal	 foi	 feito	por
meio	de	“folder	com	orientações	e	recomendações”,	que	foi	entregue	aos	diretores	das	unidades
prisionais,	servidores	penitenciários,	internos	e	demais	integrantes	do	sistema	penal.

Tenho,	 ao	menos	 nesse	momento	 processual,	 que	 o	 mecanismo	 utilizado	 pelo	 Réu	 para
que	 os	 presos	 sejam	devidamente	 informados	 sobre	 a	 doença	 em	questão	 é	 insu�iciente,	 sendo
razoável	a	determinação	para	que	o	Réu	 implemente,	no	 âmbito	do	Sistema	Carcerário	Estadual,
campanha	informativa	com	plano	de	ações	rotineiras	de	educação	em	saúde.

Destaco	que	a	questão	deve	 ser	 analisada,	novamente,	 sob	a	perspectiva	do	princıṕio	da
igualdade,	 considerando	 que	 a	 população	 em	 liberdade	 recebe,	 diariamente,	 informações
adequadas	sobre	a	forma	de	prevenção	e	cuidados	com	o	Covid-19.

Desse	 modo,	 há	 de	 se	 garantir	 o	 direito	 a	 informação	 adequada,	 em	 igualdade	 de
condições,	às	pessoas	privadas	de	liberdade.

No	mesmo	sentido,	há	de	se	garantir	aos	presos	o	acesso	aos	EPI's	para	a	prevenção	do
coronavıŕus,	como	determinado	pelas	autoridades	sanitárias.

Destaco,	nesse	ponto,	que,	de	acordo	 com	a	SEJUS,	 “os	 servidores	 já	 estão	 recebendo	os
Protetores	Faciais	(Face	Shild);	Máscaras;	O� culos	de	Proteção;	Jaleco	Avental;	Luvas;	A� lcool	em	Gel
70%;	 A� lcool;	 Sabonete	 Lıq́uido”,	 inexistindo	 qualquer	 menção	 sobre	 o	 fornecimento	 de
equipamentos	aos	presos,	o	que	pode	colocá-los	em	risco	em	momentos	de	maior	aglomeração.

Entretanto,	 o	 fornecimento	 de	 EPI's	 aos	 presos	 deve	 ser	 restringir	 àqueles	 que
apresentam	 os	 sintomas	 da	 Covid-19,	 pois,	 como	 já	 mencionado,	 o	 �luxo	 de	 pessoas	 dentro	 do
sistema	carcerário	foi	restringido	com	a	suspensão	das	visitas,	 justi�icando	a	dispensabilidade	de
utilização	dos	equipamentos	por	todos	os	presos.

Registro	que	as	limitações	�inanceiras	inerentes	ao	ente	estatal,	incrementadas	em	tempos
de	 crise	 sanitária,	 também	 justi�icam	 o	 afastamento	 do	 pedido	 de	 fornecimento	 de	 EPI's	 para
todos	os	presos.

Outrossim,	 me	 parece	 adequada	 a	 determinação	 de	 que	 os	 agentes	 penitenciários	 e
servidores,	 ao	 usarem	 máscaras,	 tenham	 sua	 identi�icação	 (nome	 e	 matrıćula)	 exposta	 no
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uniforme.

Por	�im,	há	de	ser	garantido	o	direito	de	comunicação	externa	dos	presos.

De	acordo	com	o	documento	emitido	pelo	Réu	e	acima	transcrito,	 “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,	 ıńtimas	 e	 assistidas
pelo	 prazo	 de	 30	 (trinta)	 dias,	 sendo	 esta	 prorrogada	 por	mais	 30	 (trinta)	 dias,	 em	 virtude	 do
expressivo	do	contágio	do	covid-19	no	Estado.	Do	mesmo	modo,	mantém	a	suspensão	dos	presos
trabalhadores	externos	e	das	aulas	dentro	das	Unidades	Prisionais”.

Percebe-se,	portanto,	que	os	presos	estão	há	60	 (sessenta)	dias	sem	comunicação	com	o
mundo	externo.

Não	 se	desconhece	 a	necessidade	de	 se	 limitar	o	número	de	pessoas	 transitando	dentro
das	unidades	prisionais.	Todavia,	a	necessidade	de	isolamento	não	pode	fazer	cessar	totalmente	o
direito	de	contato	com	familiares.

Sendo	assim,	há	de	se	garantir	a	normatização	da	comunicação	e	o	fornecimento	de	meio
tecnológico	adequado,	preferencialmente	por	áudio	e	vıd́eo,	apto	a	possibilitar	a	comunicação	dos
presos.

Por	 último,	a	Defensoria	Pública	pretende	a	apresentação	de	documentos	comprobatório
das	 ações	 perpetradas	 pelo	 Estado	 com	 o	 �im	 de	 garantir	 os	 direitos	 das	 pessoas	 privadas	 de
liberdade	em	tempos	de	pandemia.

Entendo	que	o	pedido	deve	ser	deferido.

Nesse	 ponto,	 os	 documentos	 solicitados,	 como	 a	 cópia	 de	 contratos	 e	 o	 plano	 de	 gestão
para	a	minimização	da	crise	sanitária	no	sistema	prisional,	foram,	supostamente,	produzidos	pelo
Réu,	sem	a	ingerência	ou	conhecimento	da	Autora.

Entretanto,	 o	 conhecimento	 de	 seu	 conteúdo	 facilitará	 o	 deslinde	 da	 lide,	 pois,	 caso
existentes,	demonstrarão	o	comprometimento	com	a	tutela	do	direito	de	pessoas	hipossu�icientes
e	ensejarão	a	perda	do	objeto	de	alguns	dos	pedidos	formulados	na	ação.

Diante	do	exposto,	DEFIRO	EM	PARTE	o	pedido	de	urgência	para	determinar:

1.	Quanto	à	higiene	pessoal	e	desinfecção	do	ambiente	(i)	que	o	Réu	adote	as	medidas
necessárias	para	a	realização	de	limpeza	diária	e	a	desinfecção	das	estruturas	da	unidade,	o	que
deverá	 ser	 feito	 por	 preso-faxina	 regulamentado,	 ao	 qual	 devem	 ser	 fornecidos	 os	 respectivos
Equipamentos	 de	 Proteção	 Individual	 e	 (ii)	 que	 forneça	 material	 de	 higiene	 pessoal	 com	 um
sabonete	inteiro	para	o	perıódo	de	10	dias.

2.	Quanto	às	ações	de	educação	em	saúde	que	o	Réu	providencie	campanha	informativa
com	 plano	 de	 ações	 rotineiras	 de	 educação	 em	 saúde	 especı�́ica	 para	 toda	 a	 comunidade
carcerária	para	o	efetivo	combate	à	pandemia	do	COVID-19;

3.	Quanto	ao	fornecimento	de	EPIs	adequados	aos	níveis	de	exposição	do	servidor	e
do	preso,	 que	o	Réu	 (i)	 regularize	o	 fornecimento	de	máscaras	para	os	presos	que	apresentem
sintomas	 ou	 suspeita	 de	 contaminação	 pelo	 Covid-19	 e	 que	 os	 agentes	 penitenciários	 e
servidores,	ao	estarem	de	máscara,	 tenham	sua	 identi�icação,	 com	nome	e	matrıćula,	exposta	no
uniforme	para	permitir	seu	reconhecimento	e	controle	em	caso	de	denúncias.

4.	 Quanto	 ao	 direito	 de	 comunicação	 externa	 do	 preso	 que	 o	 Réu	 normatize	 a
comunicação	 dos	 presos	 com	 o	 mundo	 externo,	 através	 de	 Portaria,	 e	 garanta	 a	 comunicação
através	de	tecnologia	de	transmissão	simultânea	de	áudio	e	vıd́eo

5.	sejam	apresentados	em	juıźo,	no	prazo	de	contestação,	(i)	a	cópia	de	eventual	Plano	de
Contingência	 com	 –	 medidas	 especı�́icas	 para	 o	 sistema	 prisional	 do	 Estado	 -	 de	 combate	 à
contaminação	pelo	coronavıŕus;	(ii)	a	cópia	eventuais	contratos	de	serviços	de	limpeza	sanitização
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das	unidades	 carcerária;	 (iii)	 a	 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	 Espıŕito	 Santo;	 (iv)	 a	 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	�im	e	sabão	em	pó;	(v)
a	 cópia	 do	 documento	 expedido	 com	 a	 orientação	 aos	 diretores	 das	 unidades	 prisionais	 do
Estado,	referentes	às	ações	de	educação	em	direito.

INTIMEM-SE	as	partes,	dando	ciência	sobre	o	conteúdo	da	decisão.

INTIME-SE,	pessoalmente,	o	Secretário	de	Segurança	do	Estado	do	Espıŕito	Santo.

CITE-SE	e	INTIME-SE	o	Estado	do	Espıŕito	Santo,	por	sua	Procuradoria.

A	decisão	servirá	como	Mandado.

Cumpra-se	por	O�icial	de	Justiça	de	Plantão.

Diligencie-se.

Vitória,	03	de	julho	de	2020.
 


