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DESPACHO

CONSIDERANDO que  o  mundo  está  enfrentando  uma  grande

pandemia,  a  COVID-19,  causada pelo novo coronavírus  (SARs-COV-2)  e  o  grande  esforço

público e social na tentativa de contê-la ou evitar ao máximo possível a contaminação de

mais pessoas; 

CONSIDERANDO que  em  e-mail  encaminhado  pela  Comissão  de

Direitos Humanos da OAB local, que noticia em síntese:  (i) que há pessoas instaladas nas

dependências do Albergue Municipal com suspeitas de contaminação do coronavírus, cujo o

isolamento está sendo ineficaz, haja vista que não há separação total dessas pessoas com as

demais  que  estão  albergadas;  (ii) que  está  sendo  permitida  a  saída  do albergue  dessas

pessoas suspeitas de contaminação, quebrando a regra de isolamento necessária para frear

o contágio; (iii) bem como a escassez dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) para

os servidores que ali desempenham suas funções; 

CONSIDERANDO que  é  missão  do  Ministério  Público  proteger  o

interesses sociais  e  individuais  indisponíveis,  bem como é função institucional  zelar  pelo

efetivo  serviço  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição  Federal,

promovendo as medidas necessárias à sua garantia e visando proteger a comunidade em

geral, DETERMINO a secretaria: 

1) Registre-se o presente como Notícia de Fato;

2) Junte-se  o  e-mail  com  o  Ofício  nº  25/2020/OAB/10ªSub

encaminhado pela OAB local;

3) Requisite-se  à  Vigilância  Epidemiológica que,  no  prazo  de  48

(quarenta e oito horas), realize vistoria no Albergue Municipal, devendo encaminhar ao MP

relatório pormenorizado contendo informações sobre como está sendo feita a prevenção ao

Covid-19 no albergue, informando ainda:  (i) se há pessoas instaladas nas dependências do

Albergue  Municipal  com suspeitas  de  contaminação  do  coronavírus,  e  se  a  resposta  for

positiva, como está sendo feito o isolamento dos eventuais infectados, e se há separação

total dessas pessoas com as demais que estão albergadas;  (ii) se foi permitida a saída do
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albergue  dessas  pessoas  suspeitas  de  contaminação,  quebrando  a  regra  de  isolamento

necessária para frear o contágio, e se a resposta for positiva, a identificação do resposnável

legal  pelo  albergue,  o  nome  da  pessoa  infectada  que  quebrou  o  isolamento,  quais  as

medidas  tomadas  pelo município e como está atual  quadro de saúde desta  pessoa que

quebrou o isolamento; (iii) que informe se o município vem fornecendo EPIs aos servidores

que desempenham suas funções no albergue, devendo descrever quais os equipamentos de

proteção estão sendo fornecidos; (iv) se algum servidor do albergue foi infectado com covid-

19 e se está contaminação ocorreu dentro do albergue; por fim, (v) havendo casos de covid-

19  dentro  do  albergue,  quais  foram  as  providencias  tomadas  pela  vigilância  sanitária,

encaminhando ao MP todos os documentos pertinentes;  

4) Quanto ao noticiado no Ofício nº 25/2020/OAB/10ªSub sobre os

equipamentos de proteção individual (EPI’s) nas Unidades Básicas de Saúde, indefere-se a

produção  de  diligências,  haja  vista  que  o  fato  foi  apreciado  recentemente  em  outro

procedimento ministerial (NF 000724-005/2020);

5) Cientifique-se a 10ª Subseção da OAB/MT da presente decisão.

Tangará da Serra/MT, 26 de maio de 2020.

Thiago Scarpellini Vieira
Promotor de Justiça
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