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NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

ESPIRITO SANTO, por suas representantes in fine 

assinadas, no exercício de suas atribuições previstas nos 

artigos 129, inciso II da Constituição Federal, 120, §1º, 

inciso II, da Constituição Estadual, 27, parágrafo único, 

inciso IV da Lei 8.625/93 e 29, parágrafo único, inciso III 

da Lei Complementar Estadual nº. 95/97, 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, da Constituição da República de 1988, que 

estabelece que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

 

CONSIDERANDO que a Carta Constitucional atribuiu expressamente ao Ministério 

Público a responsabilidade de zelar pelo respeito aos direitos constitucionais do cidadão 

em face dos serviços de relevância pública (art. 129, inciso II), definindo, por outro lado, 

também de forma expressa, que as ações de saúde – públicas e privadas, são de relevância 

pública (art. 197); 

 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 129, inciso II, da mesma Carta Constitucional, 

bem como no artigo 120, § 1º, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que 

atribuem ao Ministério Público a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 2º, caput, da Lei Complementar nº. 75, de 20 de maio 

de 1993, antes de elencar funções atribuídas ao Ministério Público, reforça aquelas 

previstas na Constituição Federal e na Estadual; 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagrou em seu art. 6.º a SAÚDE 

como DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL e estabeleceu, ainda, em seu art. 5. º, § 1. 

º, que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata; 
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CONSIDERANDO que conforme previsão constitucional cuidar da SAÚDE é 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 

23, inciso II); 

 

CONSIDERANDO que em seção exclusiva DA SAÚDE a nossa Magna Carta dispôs 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 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 

(art. 196 CF); 

 

CONSIDERANDO que 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 assistências (art. 198, inciso I e II, CF); 

 

CONSIDERANDO que a Portaria MS n.º 188, de 03.02.2020, declarou Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

 

CONSIDERANDO que a Lei Federal n. º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, publicada 

no DOU de 07.02.20202, dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto; 

 

CONSIDERANDO os termos da Portaria MS n.º 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a 

regulamentação e operacionalização da Lei Federal n. º 13.979/2020, que estabelece as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde – SESA criou o Centro de 

Operações Estratégicas (COE) e elaborou o Plano Estadual de Enfrentamento e Controle 
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do Covid-19 objetivando evitar a circulação do vírus e instruir acerca das medidas 

necessárias para atuação dos serviços de saúde em todo o Estado no controle dessa 

infecção; 

 

CONSIDERANDO que o Governador do Estado do ES publicou o Decreto n.º 4.593-R, 

de 13.03.2020, decretando o estado de emergência em saúde pública no Estado do ES e 

estabelecendo medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção 

de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID – 19); 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) por 

meio da Portaria PGJ n.º 226, de 16.03.2020, instituiu o Gabinete de Acompanhamento 

da Pandemia do Novo Corona Vírus; 

 

CONSIDERANDO que na data de 26.02.2020 o Conselho Nacional do Ministério 

Público-CNMP elaborou Nota Técnica para subsidiar a atuação do Ministério Público 

Brasileiro no combate ao coronavírus, objetivando garantir uma atuação coordenada, 

resolutiva e interinstitucional na fiscalização da política de saúde na crise do 

coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Estado da 

Saúde – SESA no 45º boletim da Covid-19 até a data de 12/04/2020 há um total de 430 

casos confirmados da doença no Estado do Espírito Santo, com 14 óbitos, ressaltando que 

o Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, isto é, quando não há 

como identificar a origem da contaminação; 

 

CONSIDERANDO que os dados estatísticos demonstram que a curva de referência no 

Espírito Santo se mantém dentro de uma média razoável, nos fazendo concluir que as 

medidas de contenção e afastamento social têm se revelado eficientes até aqui. 

 

CONISDERANDO que a Lei Federal n.º 8080/1990, dispõe em seu art. 16, incisos III e 

VI, que a direção NACIONAL do Sistema Único de Saúde (SUS), compete definir e 
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coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica, bem como coordenar e 

participar na execução das ações de vigilância epidemiológica; 

 

CONISDERANDO que a Lei Federal n.º 8080/1990, dispõe em seu art. 17, inciso IV, 

alínea “a”, que a direção ESTADUAL do Sistema Único de Saúde (SUS), compete 

coordenar e, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, executar ações e serviços de 

vigilância epidemiológica; 

 

CONISDERANDO que a Lei Federal n.º 8080/1990, dispõe em seu art. 18, inciso IV, 

alínea “a”, que a direção MUNICIPAL do Sistema Único de Saúde (SUS), compete 

EXECUTAR os serviços de vigilância epidemiológica; 

   

CONSIDERANDO que o SUS é um sistema hierarquizado onde cada ente tem 

responsabilidades próprias e definidas (Município, Estado e União); 

 

CONSIDERANDO que o momento atual dessa pandemia mundial provocada pela 

inédita capacidade de disseminação do vírus COVID 19, mais do que representar um 

desafio de superação para toda a humanidade, representa um enorme desafio para os 

gestores públicos do mundo todo.  No Brasil, em especial e, por conta da política de saúde 

ser responsabilidade comum da União, dos Estados e dos Municípios, os desafios dos 

gestores públicos municipais – Prefeitos, Secretários e Servidores – são ainda maiores, 

pois estão em direto contato com a população. As pessoas moram de fato nas cidades – e 

não do “Estado” e na “União”; 

 

CONSIDERANDO que o sacrifício parte de toda a sociedade brasileira no afã de poupar 

vidas e que mesmo cientes das dificuldades que atingem os trabalhadores autônomos, os 

formais e informais e as empresas em geral, não é o momento para flexibilizar as medidas 

restritivas até então impostas; 

 

CONSIDERANDO que apesar dos números reduzidos de casos em municípios vizinhos 

ao de Brejetuba/ES, não podemos descuidar da população de risco, havendo indicadores 

de que a doença também vem vitimando outros fora dessa faixa, o que exige dos gestores 
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cautela e medidas preventivas eficientes, ressaltando que no Brasil já passam de 1.200 

mortos vítimas do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que a Administração Pública moderna deve pautar sua atuação no 

princípio da eficiência (CF, art. 37, caput), especialmente em momentos de crise, para 

assim resguardar os interesses da coletividade, destacando-se no presente momento a 

saúde humana, devendo para tanto se valer de boas práticas visando a conter a expansão 

da pandemia do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de harmonia entre os entes federativos para que as 

ações possam ser adotadas de forma integrada, com a cooperação de todos para que se 

possa alcançar êxito nas medidas de forma a contribuir para superação da pandemia; 

 

CONSIDERANDO que a as decisões do governo estadual e municipal devem agregar e 

não conflitar de forma a transmitir segurança à população nas decisões adotadas pela 

autoridade sanitária, para que ocorra a adesão de todos, contribuindo para a 

implementação de medidas que possam possibilitar o enfrentamento da doença da forma 

mais adequada;  

 

CONSIDERANDO que todas as providências administrativas devem ser adotadas 

visando evitar a propagação do coronavírus, pois, como é de conhecimento de todos o 

município de Brejetuba/ES não conta sequer com um hospital; 

 

CONSIDERANDO que compete ao município de Brejetuba adotar políticas de 

enfrentamento desta pandemia e adotar as medidas necessárias para alcançar o objetivo 

proposto, notadamente ações preventivas preconizadas para se evitar o aumento do 

número de casos de pessoas infectadas pelo Coronavírus; 

 

NOTIFICA: 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJETUBA,  a fim de: 

 



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Promotoria de Justiça Cível de Conceição do Castelo/Brejetuba/ES  

Rua Fernando Antônio Lopes, Centro, Conceição do Castelo/ES, Tel. (28) 3547-1110- www.mpes.mp.br 

1. Manter as medidas administrativas de contenção de aglomerações e 

restrições até então já determinadas harmonizando-se com as medidas 

editadas através do Decreto Estadual de nº 4626-R, de 11 de abril de 2020, 

que estendeu a restrição da abertura de comércio em geral salvo exceções ali 

especificadas até o dia 19 de abril de 2020. 

 

2. OBSERVAR, por ocasião da edição de novos Decretos voltados a estabelecer 

medidas de combate à disseminação do Coronavírus, a manutenção da 

determinação de suspensão das atividades de estabelecimentos não 

essenciais, garantindo o não incremento do contato social, assim 

considerados aqueles que não prestem serviços indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, aqueles 

que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 

segurança da população (art. 3°, §1º, do Decreto Federal n.º 10.282/2020); 

 

 

3. PROSSIGA observando a manutenção das medidas indicadas nos itens 

anteriores enquanto não houver orientação técnica devidamente 

fundamentada em sentido diverso, emanada dos organismos de saúde 

internacionais ou dos órgãos de saúde federal, estadual ou municipal, 

estabelecendo medidas seguras que proporcionem a horizontalização do 

isolamento social, compatibilizando o exercício das atividades econômicas 

com a proteção à saúde e à vida; 

 

4. PROSSIGA fiscalizando com rigor o cumprimento das restrições impostas 

pelos governos federal, estadual e municipal visando conter a pandemia do 

COVID-19, adotando as medidas legais cabíveis em caso de constatação de 

descumprimentos. 

 

Fica ciente o notificado de que a presente NOTIFICAÇÃO tem natureza 

RECOMENDATÓRIA e PREMONITÓRIA, no sentido de prevenir 

responsabilidades civis, penais e administrativas, notadamente a fim de que no 
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futuro não seja alegada desconhecimento quanto à extensão e o caráter ilegal e 

antijurídico dos fatos noticiados. 

 

Das providências adotadas, que se dê ciência e resposta a Promotoria de Justiça 

Integrada de Conceição do Castelo/Brejetuba/ES, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas, contados do recebimento da presente, que por esta própria via fica 

desde já requisitado. 

 

Conceição do Castelo, 13 de abril de 2020. 

 

Andréa Heidenreich Melo 

Promotora de Justiça 
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