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OFÍCIO Nº 08 

Aracaju, 23 de março de 2020 
 
 
 
 
À 
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 

 
 
 

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE, 
 

O NÚCLEO DE ATICULAÇÃO COM OS MOVIMENTOS DE BAIRRO DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, com atribuições na área de 

Moradia e Urbanismo, presentado pelo Defensor Público signatário, vem perante Vossa 

Excelência e esse Tribunal, expor e requerer o que segue: 

Na data de 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou a 

pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2) 

determinando aos governos nacionais que atuem para conter a circulação do vírus, 

especialmente pelo seu alto índice de letalidade quando contraído pelo grupo vulnerável 

(idosos, hipertensos, cardíacos, asmáticos, pessoas com pneumonia, fumantes, etc). 

Diante disso e como sabido, inúmeros países do mundo já adotam a quarentena na 

modalidade de isolamento domiciliar, sendo que no Brasil diversos órgãos públicos estão 

publicando normativos internos visando diminuir o fluxo de pessoas e proteger o grupo 

vulnerável, bem como a suspensão de eventos públicos, aulas, etc, a exemplo do TJSE, 

Governo do Estado, Defensoria Pública do Estado de Sergipe e Municípios. 

O isolamento domiciliar é medida necessária tanto para conter a circulação do vírus, 

como para propiciar que o sistema de saúde público e privado consiga atender os casos mais 

graves, em razão da insuficiência de leitos e da alta taxa de transmissão. 

Diante disso, visando evitar o avanço da pandemia, que traz consequências danosas 
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para a vida das pessoas e para a economia do país, solicitamos a expedição  de  

recomendação  aos  Juízos  de  Direito  do  Estado  de Sergipe  para  suspensão do 

cumprimento das remoções forçadas urbanos ou rurais até  que  se controle a citada 

pandemia, na medida em que isso permite o aumento da possibilidade de permanência de 

milhares de pessoas, ameaçadas de despejo forçado, estarem em isolamento em suas 

residências, bem como evita a exposição de diversos profissionais envolvidos no 

cumprimento da ordem, como policiais militares, servidores do poder judiciário, conselheiros 

tutelares, assistentes sociais e pessoas em vulnerabilidade social.  

Atenciosamente, 

 

                    ALFREDO CARLOS NIKOLAUS DE FIGUEIREDO 

                                         DEFENSOR PÚBLICO 

DIRETOR DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 
COM OS MOVIMENTOS DE BAIRRO 

 

 


