DEFENSORIA PÚBLICA

1ª Defensoria Pública de Joinville

DO ESTADO DE SANTA CATARINA

À 1ª OU 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JOINVILLE/SC

Notícia de Fato nº 27/2020
Acompanhamento da atuação do Poder Público no combate à Covid-19 em Joinville

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por
intermédio do Defensor Público que esta subscreve, com sede local no endereço
constante do rodapé desta peça, com fulcro no artigo 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985
(LACP), artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e artigo 4º, inciso
VII, da Lei Complementar Estadual nº 575/2012, vem propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE LIMINAR em face do MUNICÍPIO DE JOINVILLE, pessoa jurídica
de direito público, com endereço na Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçú Joinville/SC (CEP 89221-005).
I) DOS FATOS
Em 30.1.2020, a Organização Mundial de Saúde – OMS, diante do grau de avanço
dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, inicialmente no território chinês,
declarou “Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII”.
Em 11.3.2020, a mesma Organização anunciou que a doença causada pelo novo
coronavírus passaria a ser “caracterizada como uma pandemia”, diante do aumento dos
casos para mais de 100 mil e da extensão por mais de 100 países.
No Brasil, a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com vigência restrita ao
período de decretação, pela OMS, do estado de emergência de saúde pública de
importância internacional (artigo 1º), dispôs sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019 e previu várias medidas que as autoridades poderão
adotar, no âmbito de suas competências, tais como isolamento, quarentena,
determinação de realização compulsória de atividades, requisições de bens e serviços,
hipóteses de dispensa de licitação etc..
Em Santa Catarina, por meio do Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020,
o Governo declarou situação de emergência em todo o território catarinense, para fins

No Município de Joinville, por meio do Decreto Municipal nº 37.630, de 20 de
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março de 2020, o Governo decretou situação de emergência no Município, para
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enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional.
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Sobre a específica situação do Município de Joinville, é necessário situar-se a
evolução da contaminação pelo novo coronavírus no Município, bem como o número de
internados em UTI e os óbitos:
Março Abril Maio Junho Julho – Até 24/7
Casos confirmados
15
191
423
2.113
6.678
Internados em UTI DND*
8
19
27
84
Óbitos
DND*
4
22
39
105
*Dados não disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Joinville1
A partir do quadro acima delineado, percebe-se a gravidade da situação
relacionada ao novo coronavírus em Joinville, uma vez que, em apenas 4 meses, houve
um salto de 44.000% no número de casos confirmados e, em apenas 3 meses, um salto
de mais de 1.000% no número de internados em UTI e de mais de 2.600% no número de
óbitos.
Ainda, em comparação com junho/2020, em julho (e somente até o dia 24), houve
mais do que uma triplicação do número de casos confirmados e de internados em UTI,
bem como quase uma também triplicação do número de óbitos.
Ou seja, atualmente, a situação é gravíssima no Município de Joinville.
Em virtude do cenário que já vinha se desenhando, a Defensoria Pública do Estado,
no âmbito da Notícia de Fato nº 27/2020, que acompanha a atuação daquele no combate
à Covid-19 em Joinville, expediu a Recomendação nº 2/2020 ao Prefeito Municipal de
Joinville e ao Secretário Municipal de Saúde, a fim de que editassem Decreto Municipal
com o fito de suspender o funcionamento de atividades e serviços não essenciais no
Município por, pelo menos, 14 (catorze) dias, como forma de tentar combater a
transmissibilidade do novo coronavírus.
Contudo, a Prefeitura Municipal de Joinville negou acatamento da Recomendação,
alegando que, por ora, não há necessidade de adoção de referida medida no Município.
Entretanto, a realidade municipal e os dados diariamente divulgados apontam
exatamente para o lado contrário.
Destarte, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina propõe a presente ação
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civil pública perante este Juízo de Direito para proteção do direito à saúde da população
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II) DOS FUNDAMENTOS
*Da legitimidade ativa
A legitimidade da Defensoria Pública para defesa dos direitos coletivos lato sensu
(extrajudicial e judicial) tem amparo constitucional e legal.
Neste sentido, dispõem o artigo 134 da Constituição Federal, o artigo 4º, inciso VII,
da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e o artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar
Estadual nº 575/2012.
Ainda, a própria Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) confere legitimidade
expressa à Defensoria Pública para propositura de ação civil pública (artigo 5º, inciso II).
Por fim, o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle de constitucionalidade,
reafirmou a legitimidade da Defensoria Pública para promoção de ação civil pública e
assentou que, para atuação da instituição, é suficiente a presunção de que, no rol de
afetados pelos resultados da ação, constem necessitados, superando entendimento
minoritário que buscava restringir a ação defensorial na área da tutela coletiva, afinal, “a
quem interesse enfraquecer a Defensoria?” (STF, ADI 3.943. Rel. Min. Carmen Lúcia. Julgado
em 07.05.2015).
Destarte, considerando que há pessoas necessitadas que serão atingidas pela tutela
jurisdicional coletiva (trata-se de ação para proteção do direito à saúde em Joinville),
resta configurada a legitimidade ativa da Defensoria Pública.
*Da legitimidade passiva
O Município de Joinville é o ente político responsável pela edição de Decreto
Municipal que suspenda o funcionamento de atividades e serviços não essenciais no
Município, razão pela qual é legitimado passivo para a presente demanda.
*Da adoção de medidas rigorosas de distanciamento social para enfrentamento
à Covid-19 e da vedação à proteção insuficiente/deficiente do direito à saúde pelo
Estado
A Covid-19 é uma patologia nova e, em razão da ausência de uma vacina, os países

contaminação.
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do mundo inteiro ainda procuram formas de lidar, com eficiência, com sua existência,
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Nesse sentido, medidas como isolamento social, higienização das mãos e uso de
máscaras têm se revelado as mais adequadas para tentar evitar a transmissibilidade do
vírus causador da doença.
O isolamento social, a propósito, tem sido apontado como, por ora, uma das
alternativas mais eficazes para frear a transmissão, como apontam artigos e estudos já
realizados sobre o tema.
Jaqueline Sordi, em reportagem do site Rede Escola2, menciona estudo publicado
na revista científica The Lancet no início de abril/2020 3 , no qual foi constatado que
medidas restritivas de convívio social tiveram o condão de diminuir consideravelmente
a taxa de infecção em casos importados e locais:
“[...] pesquisadores da Universidade de Hong Kong avaliaram a eficácia de
medidas restritivas implementadas desde 23 de janeiro de 2020 em quatro
cidades e 10 províncias na China. Eles concluíram que essas medidas foram
responsáveis por diminuir substancialmente a taxa de infecção não
somente por casos importados, mas também por contaminação local. De
acordo com os dados compilados no estudo, o número de pessoas
contaminadas por dia nas cidades analisadas chegou a ser superior a 600 no
início de fevereiro, no momento em que as medidas de restrição foram
adotadas. No final do mesmo mês, quando as limitações estavam em pleno
vigor há algum tempo, a taxa caiu para menos de 200 casos por dia. No país
asiático, foram estabelecidas regras rigorosas para o cumprimento da
quarentena, como checagem de temperatura corporal de quem estivesse em
estabelecimentos públicos, suspensão imediata das atividades acadêmicas,
entre outros. Previsões matemáticas do estudo alertaram também para o fato
de que o relaxamento drástico e prematuro dessas medidas não só pode levar
ao retorno das altas taxas de transmissibilidade, provocando uma segunda
onda de infecções, como deve afetar de forma drástica as regiões mais
pobres. [...]” (grifos meus)
Por seu turno, o engenheiro químico e professor da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), Eduardo Lima, realizou estudo e constatou que o número de
mortes por Covid-19 tende a diminuir com a adoção de medidas de restrição à circulação
de pessoas, conforme reportagem do site da Agência Brasil – EBC4:
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http://redescola.ensp.fiocruz.br/estudos-mostram-eficacia-do-isolamento-social-contra-covid-19-eprojetam-cenarios. Acesso em: 27 jul. 2020.
3 https://science.sciencemag.org/content/368/6493/860. Acesso em: 27 jul. 2020.
4 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/estudo-indica-eficacia-do-isolamento-socialcontra-o-novo-coronavirus. Acesso em: 27 jul. 2020.
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“[...] De acordo com o professor, os estudos têm indicado que a adoção de
estratégias de isolamento social surte efeito, em média, de 10 a 14 dias, após
o início da medida - mesmo período de incubação do vírus.
Ao analisar os dados oficiais de óbitos por milhão de habitantes, Lima
concluiu que os resultados mostram uma tendência mais constante de
achatamento da curva após a decretação das medidas restritivas. "Os casos
vinham em uma crescente exponencial, mas o gráfico mostra que isso
desacelerou, o que é a constatação científica e aferida por números de que o
isolamento é eficaz", disse.
Segundo o pesquisador, a comparação entre as regiões Norte e Sul evidencia
o impacto positivo do isolamento social. "Até o 11º dia após atingir uma
morte por milhão de habitantes – o que na região Sul aconteceu em 12 de
abril e, na região Norte, em 15 de abril -, ambas seguiam praticamente a
mesma curva, apresentando uma taxa de aumento de cerca de 30% de mortes
ao dia”, afirmou.
Com a adoção de medidas de restrição à circulação mais rigorosas, o Sul
conseguiu desacelerar o avanço da doença, ao contrário da Região Norte,
onde foi registrada menor adesão ao isolamento social. No 20º dia após
atingir uma morte por milhão de habitantes, o Sul apresentava taxa de
aumento das mortes por dia perto de 10% enquanto, no Norte, esse índice
estava perto de 20%.
“Em cerca de dez dias, o Sul reduziu de 30% para perto de 10%. Enquanto o
Norte reduziu de 30% para 20% a taxa de aumento do número de mortes por
dia”, disse. “Esse foi o problema. Isso fez a curva exponencial de casos da
Região Norte explodir. Por isso, deu o problema de sobrecarga no sistema
de saúde”.
De acordo com o professor da Uerj, em 27 de abril, a Região Sul tinha 16
óbitos por milhão de habitantes ao passo que a Região Norte apresentava 26
óbitos por milhão de habitantes. [...]” (grifos meus)
Vale lembrar que, no início da pandemia no Brasil, Santa Catarina foi um dos
países pioneiros na decretação de medidas rígidas de distanciamento social,
circunstância que, naquele momento, propiciou a desaceleração no número de casos e
de óbitos e que, provavelmente, serviu de referência à análise positiva da Região Sul no
estudo do professor.
Por fim, o médico sanitarista e epidemiologista brasileiro Jarbas Barbosa da Silva,
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https://www.bbc.com/portuguese/geral-52642373. Acesso em: 27 jul. 2020.
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diretor-assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), braço regional nas
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ressalta a importância das medidas restritivas de convívio social ao apontar os vários
requisitos que o país, Estado, região etc. deve observar antes de flexibilizá-las:
“Países e Estados que ainda estão vendo crescer o número de casos de
coronavírus não devem pensar em retomar atividades econômicas que não
sejam essenciais. Apenas aqueles que observam redução do número de
infectados e cujos sistemas de saúde estejam preparados para receber novos
pacientes devem cogitar fazê-lo - e mesmo assim, de forma cautelosa.
[...]
No entanto, Barbosa avaliou que há "pressupostos básicos" para que um país
ou Estado venha a cogitar uma reabertura da economia. "Em primeiro lugar,
só se pode pensar em um plano de transição de reabertura da economia
quando a transmissão está controlada. Isso significa que o número de casos
diminuiu, que busca-se testar todos os sintomáticos e mesmo assim não se
vê crescimento de casos, que leitos de UTI e respiradores mecânicos estão
com disponibilidade de atender quem necessitar deles", disse ele.
Já aqueles Estados que não estão sendo capazes de reduzir a velocidade de
transmissão "têm que avaliar a adoção de novas medidas no sentido de
produzir o resultado que buscamos (redução de transmissão) e não correr
o risco de ter os serviços sem a capacidade de atender as pessoas", afirma
Barbosa.
[...]
Pensar em flexibilização, só depois que controlar. Antes disso, não faz
sentido do ponto de vista técnico e científico. Isso vai muito provavelmente
gerar um recrudescimento da transmissão. [...]” (grifos meus)
No Brasil, o próprio Pleno do Conselho Nacional de Saúde editou a Recomendação
nº 36, de 11 de maio de 2020 6 , por meio da qual orientou Ministério da Saúde,
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, Secretários Estaduais de Saúde,
Prefeitos Municipais e Secretários Municipais de Saúde:
“1) Que sejam implementadas medidas que garantam pelo menos 60% da
população em distanciamento social, ou superiores a este, em se agravando
a ocupação de leitos, de maneira progressiva e efetiva, como medida
sanitária excepcional necessária;
2) Que sejam adotadas medidas de distanciamento social mais rigoroso, ou
seja, a contenção comunitária ou bloqueio (em inglês, lockdown) nos

6

http://conselho.saude.gov.br/images/Recomendacoes/2020/Reco036.pdf. Acesso em: 27 jul. 2020.
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taxa de ocupação dos serviços atingido níveis críticos, agregando as
seguintes providências:
a) Suspensão de todas as atividades não essenciais à manutenção da vida
e da saúde, apenas autorizando o funcionamento dos serviços
considerados essenciais, por sua natureza;
b) Adoção de medidas de orientação e de sanção administrativa quando
houver infração às medidas de restrição social, podendo serem aplicadas em
áreas especificas de uma cidade (bairros, distritos, setores);
c) Restrição da circulação de pessoas e de veículos particulares (somente com
uso de máscaras), salvo transporte de pessoas no itinerário e no exercício de
serviços considerados como essenciais, com ampliação de medidas
informativas e educativas (monitoramento do cumprimento) em veículos de
transporte coletivo; e
d) Mobilização das Forças Armadas e de Segurança, pelos poderes Estaduais
e Municipais, pela via de parcerias intersetoriais entre os órgãos, com vistas
ao cumprimento dos protocolos de emergência para a adoção de bloqueio
total (lockdown) quando necessário, com planejamento antecipado ao limite
de ocupação de leitos na rede local de saúde.” (grifos meus)
É fato, pois, que, no cenário atual, a adoção de medidas de distanciamento social
mais rigoroso é necessária para frear a transmissibilidade do novo Coronavírus,
especialmente se o local a ser atingido apresente taxas de ocupação dos serviços de saúde
em níveis críticos.
Aliás, não é outra a razão pela qual a maioria dos países que as adotou está, agora,
podendo flexibilizá-las e tentar retornar, aos poucos, à antiga “normalidade”, a exemplo
de China, Nova Zelândia, Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra e Dinamarca.
Por outro lado, a implementação de referidas medidas depende, obviamente, dos
governantes e autoridades municipais na área de saúde.
Isso porque a saúde é direito de todos e é dever do Estado concretizá-lo por meio
de políticas públicas e econômicas que visem à sua prevenção, manutenção e
recuperação, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Essa obrigação constitucional é reproduzida na Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde:
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
Nesse sentido, os artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 198 da Constituição Federal
expressamente fixam uma responsabilidade solidária entre os entes públicos:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios:
[...]
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;
Art. 30. Compete aos Municípios:
[...]
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
serviços de atendimento à saúde da população;
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado
de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,
sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
Aliás, da leitura dos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal, nota-se,
no contexto atual de pandemia da Covid-19, um dever estatal de adotar políticas
públicas que:
a) visem à redução do risco de contaminação pelo novo Coronavírus, ou seja,

para os contaminados pelo referido vírus.
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Como anteriormente afirmado, a adoção de medidas de distanciamento social
mais rigoroso é necessária para frear a transmissibilidade do novo Coronavírus e,
portanto, PREVENIR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO pelo referido vírus.
Em consequência, a redução na taxa de transmissibilidade ocasiona a
desaceleração no número de casos confirmados e de pessoas a necessitar dos serviços de
recuperação da saúde, propiciando a TODOS aqueles que, ainda assim, forem
contaminados e deles precisar, o acesso ao tratamento adequado.
O Estado tem o dever, logo, de implementar referidas medidas, sob pena de
descumprimento do dever constitucional de PRIORIZAR AS ATIVIDADES
PREVENTIVAS e de, se o sistema público de saúde não comportar o atendimento de
todos que dele necessitarem, SONEDAÇÃO DO ACESSO UNIVERSAL às ações e
serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
Nessa ótica, é oportuno relembrar a vedação ao Estado de proteger os direitos
fundamentais de forma insuficiente/deficiente, o que a doutrina alemã denomina de
Untermassverbot.
Em linhas gerais, a vedação à proteção insuficiente/deficiente, que representaria o
oposto da proibição da interferência em excesso, exige do Estado que adote, de acordo
com o princípio da proporcionalidade, as medidas adequadas e necessárias à proteção
do direito, não lhe sendo permitido fazê-lo de maneira insuficiente/deficiente, ou seja,
que não cumpra o propósito almejado.
Sempre que o Estado “proteger” um direito fundamental de forma
insuficiente/deficiente, o Judiciário poderá intervir para corrigir essa quase omissão,
colmatando a lacuna deixada pela atuação estatal.
Sobre o tema, já há decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito, destacandose uma do Ministro Celso de Mello que abaixo se reproduz:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)

–

MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

–

DEVER

ESTATAL

RESULTANTE

DE

NORMA

CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE
OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO
À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) –
TRANSGRIDE

A

AUTORIDADE

DA

LEI

FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA
DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE
QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO
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BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O
PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO
PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA
PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE
DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE
DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS
AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA
“LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS
NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS,
ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO
DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES
INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA
EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE
RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO –
CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER
PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA
PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS
CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO
AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E
PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 –
RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE
RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ARE
745745 AgR/MG. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO. Julgamento: 02/12/2014. Publicação: 19/12/2014) (grifos meus)

Dessa maneira, caso o Estado lato sensu se omita na proteção SUFICIENTE do
direito fundamenta à saúde pública, deixando de adotar medidas de distanciamento
social mais rigoroso, para frear a transmissibilidade do novo Coronavírus, quando a
situação local assim o exigir, o Judiciário tem o poder-dever de intervir, a fim de fazer
cessar a omissão inconstitucional do Poder Público e evitar a sobrecarga do sistema
público de saúde, circunstância que, a qualquer momento, sonegaria o acesso aos
serviços do SUS aos contaminados pelo referido vírus.
*Da situação específica do Município de Joinville

Covid-19, passa-se à análise da situação específica do Município, com o propósito de
demonstrar que, aqui, referida internação se faz necessária.
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Uma vez compreendida a possibilidade de interferência judicial para garantir a
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Sobre a específica situação do Município de Joinville, é necessário situar-se a
evolução da contaminação pelo novo coronavírus no Município, bem como o número de

7

https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/dados-casos-coronavirus-municipio-de-joinville/ Acesso em:
27 jul. 2020.
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internados em UTI e os óbitos:
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A partir dos gráficos elaborados, percebe-se a gravidade da situação relacionada
ao novo coronavírus em Joinville.
Quanto aos casos confirmados, em apenas 4 meses, houve um salto de

aproximadamente 40.000% no número, uma vez que, em março/2020, havia apenas
15 casos confirmados e, até sexta-feira, 24/7/2020, Joinville já contabilizava 6.678 casos.
Em relação a junho/2020, já há 3 vezes mais casos (mais de 200% de

aumento), ainda faltando 1 semana para o fim de julho/2020.
Aliás, em julho/2020, já houve 4.565 confirmações de casos, o que significa uma

média de 190 novos casos por dia!
Quanto ao número de internações em UTI, em apenas 3 meses, houve um salto

de mais de 1.000% no número respectivo.
Em relação a junho/2020, já há 3 vezes mais casos (mais de 200% de

aumento), ainda faltando 1 semana para o fim de julho/2020.
Por fim, quanto ao número de óbitos, houve uma elevação de mais de 2.600%
no número respectivo em apenas 3 meses, uma vez que, em abril/2020, havia apenas 4
óbitos e, até sexta-feira, 24/7/2020, Joinville já contabilizava 105 falecimentos.
Em relação a junho/2020, já há quase 4 vezes mais óbitos (quase 300% de

aumento), ainda faltando 1 semana para o fim de julho/2020.
Aliás, em julho/2020, já houve 66 óbitos, o que representa quase o dobro do

total de falecimentos ocorridos de março a junho/2020 e significa uma média
de quase 3 óbitos por dia!
Ou seja, atualmente, a situação é gravíssima no Município de Joinville.
Em virtude do cenário que já vinha se desenhando, a Defensoria Pública do Estado,
no âmbito da Notícia de Fato nº 27/2020, que acompanha a atuação daquele no combate

com o fito de suspender o funcionamento de atividades e serviços não essenciais no
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à Covid-19 em Joinville, expediu a Recomendação nº 2/2020 ao Prefeito Municipal de
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Município por, pelo menos, 14 (catorze) dias, como forma de tentar combater a
transmissibilidade do novo coronavírus.
Contudo, o réu negou acatamento da Recomendação, alegando que, por ora, não
há necessidade de adoção de referida medida no Município de Joinville.
Segundo o réu:
a) atualmente, Joinville se encontra no final da segunda semana consecutiva de
redução no número de novos casos confirmados de COVID-19 e de notificações;
b) a disponibilidade de leitos de UTI em Joinville tem sido continuamente
ampliada, já que:
- em 10 de julho, 10 (dez) leitos de UTI adulto estavam disponíveis (vagos) na
cidade para atendimento de pacientes acometidos de COVID-19;
- em 13 de julho, a disponibilidade saltou para 20 (vinte) leitos, atingindo 23 (vinte
e três) leitos no dias 15 de julho, 25 (vinte e cinco) leitos no dia 16 de julho e 29
(vinte e nove) leitos no dia 17 de julho;
- para os próximos 10 (dez) dias, está prevista também a abertura de 10 (dez) novos
leitos de UTI no Hospital Bethesda e de 20 (vinte) leitos semi-intensivos no
Hospital Municipal São José;
- para o mês de agosto, está prevista a abertura da nova UTI do Hospital Regional
Hans Dieter Schmidt, que possibilitará um acréscimo de 20 (vinte) novos leitos de
UTI públicos ao total disponível em Joinville;
c) no âmbito da Região Nordeste de Santa Catarina, a avaliação de risco sanitário
e a governança na pandemia são realizadas com base na Matriz GUTAI e o Município
de Joinville apresenta índice GUTAI correspondente a 3,8, sendo que a adoção do
bloqueio sanitário radical (lockdown) é recomendada quando o índice GUTAI
corresponde a 5 (cinco).
Todavia, a realidade municipal e os dados diariamente divulgados contrastam
com a desnecessidade de lockdown, como defendido pelo Município.
Explica-se.
Acerca da redução no número de novos casos confirmados de COVID-19 e de
notificações, referida informação deve ser analisada com parcimônia.
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Isso porque nem todas as pessoas que apresentam sintomas da Covid-19 procuram
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O próprio site da Prefeitura Municipal de Joinville8 orienta o usuário a, sendo leves
ou moderados os sintomas, ficar em casa:

Ademais, em razão da inexistência de testes em número suficiente para
atendimento de TODAS AS PESSOAS, sabe-se que não há testagem de todas aquelas
que procuram os serviços públicos de saúde com suspeita de contaminação pelo novo
Coronavírus.
O próprio site da Prefeitura Municipal de Joinville9 traz critérios para realização
de testagem, o que demonstra que nem todas as pessoas que procurarem os serviços
públicos de saúde com suspeita de contaminação pelo novo Coronavírus serão testadas.
Por fim, conforme reportagem do NSC Total10, de 24 de julho de 2020, a Secretaria
Municipal de Saúde admite que os estoques de testes rápidos da rede pública de Joinville
estão perto do fim, com necessidade de reposição imediata, razão pela qual:
a) a realização de testes pela rede municipal caiu nos últimos dias por causa da
redução dos estoques;

Rua Blumenau, 953, Térreo e 1º Andar, América – Joinville/SC (CEP 89204-251)
Fone: (47) 3481-2113 | E-mail: joinville01@defensoria.sc.gov.br

Página

https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/obter-atendimento-em-saude-em-caso-de-suspeita-decoronavirus/. Acesso em: 27 jul. 2020.
9
https://www.joinville.sc.gov.br/noticias/coronavirus-secretaria-da-saude-de-joinville-amplia-publico-detestagem-para-covid-19/. Acesso em: 27 jul. 2020.
10 https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/com-estoque-de-testes-rapidos-reduzido-secretaria-desaude-de-joinville-limita. Acesso em: 27 jul. 2020.
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b) as prioridades são para quem mora com paciente já com caso confirmado e
residentes em instituições para idosos;
c) as barreiras sanitárias, onde eram realizados testes, não estão ativas por causa
da suspensão do transporte coletivo – eram instaladas junto aos terminais de ônibus; e
d) também houve redução na testagem aleatória feita para a montagem do
inquérito epidemiológico, ferramenta para avaliar a incidência da pandemia na cidade.
Ou seja, não se pode alegar que Joinville tem apresentado “redução no número
de novos casos confirmados de COVID-19 e de notificações” no momento em que
justamente reduziu o número de testes na população!
Acerca da disponibilidade de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 em Joinville,
não se nega que, efetivamente, tem havido ampliação gradativa (e deve continuar a
haver enquanto a situação assim o exigir).
Contudo, referida ampliação não tem qualquer relação com frear o número de
confirmações de casos e de internações em UTI e com garantir uma taxa de ocupação
baixa.
Isso porque o aumento da disponibilidade de leitos de UTI exclusivos para Covid19 assegura a existência de estrutura para tratamento de contaminados, mas não impede,
obviamente, que o número de pessoas que vá dele necessitar se estabilize ou, melhor
ainda, diminua.
Vale lembrar que as UTIs de Joinville também são utilizadas por pacientes de
outros Município da região Nordeste de Santa Catarina, como Araquari, São Francisco
do Sul, Barra Velha, Garuva, Itapoá etc., o que exige das autoridades municipais do réu
maior atenção com o assunto.
Ao menos desde 8 de julho de 2020, a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos
para Covid-19, tanto do SUS quanto de Hospitais Privados, têm se mantido acima de
74% no Município de Joinville, conforme dados disponibilizados no site do
Coronavírus da Prefeitura Municipal de Joinville.
Em 24 de julho 2020 (última sexta-feira), por exemplo, referida taxa era de 81%,
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Conforme reportagem do NSC Total de 26 de julho de 2020 (neste último
domingo)11, “a ocupação dos novos leitos de UTI para pacientes com coronavírus foi
imediata em Joinville”, uma vez que “as seis novas vagas no Hospital São José
começaram a ser ativadas no início da noite de sábado e já estão todas ocupadas”.
Percebe-se, pois, que a ampliação do número de leitos, embora necessária e
extremamente relevante, não tem qualquer relação com frear o número de internações
em UTI e garantir uma taxa de ocupação respectiva baixa.
O que se constata é que a demanda é tão urgente que, quando concretizada, logo
há preenchimento das vagas criadas.
Vale registrar que, em 8 de julho de 2020, o Município de Joinville atingiu 100%
de ocupação em todos os leitos de UTI do SUS exclusivos para Covid-19, consoante
reportagem do NSC Total12.
Ainda, em 16 de julho de 2020, o Hospital da Unimed de Joinville atingiu 100%
de ocupação em todos os leitos de UTI exclusivos para Covid-19, conforme reportagem
do NSC Total13.
Nota-se, pois, que, em julho/2020, tornou-se frequente, infelizmente, a
OCUPAÇÃO MÁXIMA DOS LEITOS DE UTI DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE para
a Covid-19 e de HOSPITAL(IS) PRIVADO(S).
Ampliar o número de leitos, repita-se, é necessário com urgência, mas referida
medida não impedirá que, frequentemente, o sistema de saúde tenha de lidar com novas
taxas de ocupação máxima (ou próximas do máximo).
Essencial lembrar, por sua vez, que a mera criação dos leitos não garante o seu
imediato funcionamento, visto que ela demanda a existência de profissionais, haja vista
a necessidade de processo seletivo para contratação, e de equipamentos (como
respiradores, por exemplo), circunstâncias cuja disponibilidade nem sempre é imediata
e que levam algum tempo para ocorrer.
Ou seja, o argumento de que está havendo o aumento do número de UTIs para
Covid-19 não contribui para o não fechamento das atividades essenciais, visto que a
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https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/joinville-leitos-uti-coronavirus. Acesso em: 27 jul.
2020.
12 https://www.nsctotal.com.br/noticias/hospital-regional-de-joinville-atinge-100-de-ocupacao-de-uti-paracovid-19. Acesso em: 27 jul. 2020.
13 https://www.nsctotal.com.br/noticias/unimed-de-joinville-atinge-100-de-ocupacao-de-leitos-de-utiexclusivos-para-covid-19. Acesso em: 27 jul. 2020.
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taxa de ocupação continua em níveis alarmantes e passou a ser frequente a ocupação
máxima dos leitos dos hospitais públicos da cidade, Hospital Municipal São José e
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt.
Acerca de a avaliação de risco sanitário, realizada com base na Matriz GUTAI,
apresentar índice GUTAI correspondente a 3,8 e, portanto, não ensejar a adoção do
bloqueio sanitário radical (lockdown), contrapõe-se com o parecer técnico encaminhado
por técnicos da Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVE do Estado de Santa
Catarina em 14 de julho de 2020.
Segundo o Parecer 008/2020 CIEVS/DIVE/SUV/SES/SC:
A situação epidemiológica atual caracteriza uma grave progressão da
epidemia da Covid-19 no Estado de Santa Catarina. Somente na última
semana (06/07 a 13/07/20) foram confirmados 10 mil casos e 110 óbitos. O
número de casos nas últimas 6 semanas (46.050 casos) praticamente
quadriplicou se comparado às primeiras 15 semanas (11.545 casos) da
epidemia.
[...]
As medidas restritivas adotadas no início da epidemia no Estado
contribuíram para a redução na velocidade de propagação da doença, e nos
permitiu a adequação e ampliação da rede hospitalar. Porém, com a
flexibilização, percebemos que os cuidados individuais e coletivos por parte
da população não se tornaram hábitos, pelo contrário, parece que a
percepção é de uma situação confortável.
[...]
Dessa forma, há de se implementar uma estratégia de comunicação de crise
mais intense, que possa esclarecer/manter o risco à que a população
catarinense está exposta, bem como uma nova intervenção do Estado¸ tal
qual ocorreu em meados de março, pois o objetivo se mantém achatar a curva
e não de protelar o pico de casos.
Diante do exposto, reiteramos as recomendações já realizadas no Centro de
Operações de Emergência em Saúde (COES) de que o Estado de Santa
Catarina estabeleça imediatamente medidas de restrição mais severas a fim
de reduzir o número de casos ativos e consequentemente um controle mais

fim de “reduzir o número de casos ativos e consequentemente um controle mais efetivo
da epidemia, evitando a saturação dos serviços de saúde”, com mais razão e urgência o
é em Joinville, Município que apresenta o maior número de casos
Rua Blumenau, 953, Térreo e 1º Andar, América – Joinville/SC (CEP 89204-251)
Fone: (47) 3481-2113 | E-mail: joinville01@defensoria.sc.gov.br
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confirmados e de óbitos em todo o Estado e mantém taxa de ocupação
dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19 próximo de 100% no último
mês!
Aliás, há alguns dias, o status da Região Nordeste de Santa Catarina foi alterado,
quanto ao Coronavírus, para GRAVÍSSIMO, conforme informação constante da página
inicial do site do Coronavírus mantido pelo Governo do Estado de Santa Catarina14.

Nessa senda, os Municípios da região da Associação dos Municípios da Região de
Laguna (AMUREL), região que ostenta o mesmo status GRAVÍSSIMO do Nordeste de
Santa Catarina, decretaram a suspensão das atividades não essenciais como forma de
tentar combater a transmissibilidade do Coronavírus, consoante reportagem do
Estadão15.
A propósito, a Região Sul do Brasil apresenta maior tendência de crescimento no
número de mortes por Covid-19 e o Estado de Santa Catarina apresentou alta de média
móvel de mortes de 47,7%, sendo, pois, a sétima maior alta na média móvel, conforme
reportagem do O Globo em 14 de julho de 2020 e citada pelo NSC Total16.
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https://www.coronavirus.sc.gov.br/. Acesso em: 27 jul. 2020.
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,18-municipios-catarinenses-decretam-lockdown-no-sul-doestado,70003365005. Acesso em: 27 jul. 2020
16 https://oglobo.globo.com/sociedade/regiao-sul-apresenta-maior-tendencia-de-crescimento-no-numerode-mortes-por-covid-19-1-24532624 e https://www.nsctotal.com.br/noticias/sc-esta-entre-os-estados-dopais-com-maior-tendencia-de-alta-de-mortes-por-coronavirus. Acesso em: 27 jul. 2020.
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O cenário apresentado, pois, contrasta com o resultado do índice utilizado pelo
Município de Joinville para não se decretar o fechamento das atividades não
essenciais, visto que o status local é GRAVÍSSIMO, a taxa de ocupação continua em
níveis alarmantes e passou a ser frequente a ocupação máxima dos leitos dos hospitais
públicos da cidade, Hospital Municipal São José e Hospital Regional Hans Dieter
Schmidt.
Constata-se, pois, que as justificativas apresentadas pelo Município de Joinville
para o não fechamento das atividades essenciais não encontram respaldo na realidade
local, sobretudo em virtude do elevado número de casos confirmados (que não engloba
os contaminados não testados, assintomáticos, pré-sintomáticos ou sintomáticos), na alta
taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 (que se mantém em nível alarmante e,
frequentemente, tem sido máxima nos leitos de UTI da rede pública) e no substancial
número de óbitos (que, somente em julho/2020, já representa quase o dobo do total de
falecimentos ocorridos de março a junho/2020).
Destarte, requer-se a condenação do réu à suspensão do funcionamento de
atividades e serviços não essenciais no Município de Joinville (mediante a edição de
Decreto Municipal), pelo período mínimo de 14 dias e quantas vezes forem necessárias
para se tentar combater a transmissibilidade do novo Coronavírus e diminuir o número
de casos confirmados e de óbitos, bem como a taxa de ocupação de leitos de UTI
exclusivos para a Covid-19, com a consequente divulgação nos sites oficiais e redes
sociais mantidas pelo réu, em mídias de rádio e televisão e em jornais de grande
circulação no Município.
III) DA LIMINAR
A possibilidade de concessão de liminar em ação civil pública está prevista no
artigo 12 da Lei nº 7.347/1985.
Os documentos juntados aos autos pela Defensoria Pública evidenciam a
probabilidade do direito alegado, visto que comprovam a gravidade da situação do novo
Coronavírus no Município de Joinville (elevado número de casos confirmados, alta taxa
de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 e substancial número de óbitos) e, por outro
lado, demonstram a ausência de interesse do réu em promover a suspensão do
funcionamento de atividades e serviços não essenciais, conforme declaração do Prefeito
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Municipal, Udo Döehler, publicada no NSC Total na data de hoje, 27 de julho de 202017.
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O perigo de dano também está presente, uma vez que, como exposto nesta ação, a
não adoção de medidas severas de restrição tem feito com que o Município de Joinville
não consiga reduzir o número de casos confirmados, de internações em UTI e de óbitos,
o que, frequentemente, tem acarretado a ocupação máxima dos leitos de UTI para Covid19 nos hospitais públicos e pode vir a colapsar o sistema de saúde, a ocasionar a falta de
tratamento de contaminados e, quiçá, o óbito das pessoas, sobretudo das pessoas que
fazem parte do grupo de risco, como idosos.

Ademais, ao se terminar de redigir a presente ação, o Município de
Joinville atualizou os dados da contaminação pelo novo Coronavírus e,
em 27 de julho de 202018, a situação em nada melhorou (ao contrário, só
manteve a tendência de piora), visto que:
a) há 7.483 casos confirmados, o que representa quase 1.000 novos
casos desde a última sexta-feira, 24 de julho de 2020;
b) há 114 óbitos, o que significa que ocorreram mais 9 óbitos desde
a última sexta-feira, 24 de julho de 2020; e
c) a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19 nas
redes públicas e privada aumentou de 81% para 83%, confirmando a
tendência de se manter próxima a 100%;
d) há apenas 4 leitos de UTI exclusivos para Covid-19 na rede
pública de saúde (66 ocupados de um total de 70).
Destarte, requer-se a concessão de liminar, a fim de determinar à parte ré a
suspensão do funcionamento de atividades e serviços não essenciais no Município de
Joinville (mediante a edição de Decreto Municipal), pelo período mínimo de 14 dias e
quantas vezes forem necessárias para se tentar combater a transmissibilidade do novo
Coronavírus e diminuir o número de casos confirmados e de óbitos, bem como a taxa de
ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, com a consequente divulgação
nos sites oficiais e redes sociais mantidas pelo réu, em mídias de rádio e televisão e em
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jornais de grande circulação no Município.

DEFENSORIA PÚBLICA

1ª Defensoria Pública de Joinville

DO ESTADO DE SANTA CATARINA

IV) DO PEDIDO
Ante o exposto, a parte autora requer:
a) o recebimento da ação e a observância das prerrogativas da Defensoria Pública;
b) a CONCESSÃO DE LIMINAR, nos termos do artigo 12 da Lei nº 7.347/1985, a
fim de determinar à parte ré a:
- imediata suspensão do funcionamento de atividades e serviços não essenciais no
Município de Joinville (mediante a edição de Decreto Municipal, se for o caso),
pelo período mínimo de 14 dias e quantas vezes forem necessárias para se tentar
combater a transmissibilidade do novo Coronavírus e diminuir o número de casos
confirmados, óbitos e taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19;
- imediata divulgação dessa decisão/da ordem contida no item anterior nos sites
oficiais e redes sociais mantidas pelo réu, em mídias de rádio e televisão e em
jornais de grande circulação no Município;
c) a citação da parte ré para, querendo, oferecer resposta, sob pena de aplicação
dos efeitos da revelia;
d) a intimação do Ministério Público para acompanhamento do feito (artigo 5º, §
1º, da Lei nº 7.347/1985);
e) a produção de todo tipo de prova em direito admitida, em especial a
documental, pericial, testemunhal e o depoimento pessoal da parte contrária;
f) ao final da demanda, a PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, a fim de condenar o
réu ao cumprimento definitivo das obrigações contidas no item “b”;
g) a isenção de pagamento de custas, emolumentos, honorários advocatícios ou
periciais e quaisquer outras despesas processuais (artigo 18 da Lei nº 7.347/1985); e
h) a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes em favor da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (artigo
4º, inciso XIX, da LC Estadual 575/12), na forma da lei.

DJONI LUIZ GILGEN BENEDETE
Defensor Público do Estado de Santa Catarina
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Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00.

