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Vila Velha, 16 de abril de 2019. 
 
 
INDICAÇÃO –GVDA- 157/2019 
 
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Exmo. Sr.Vereador Ivan Carlini 
 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO, Vereadora que a este subscreve, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem mui respeitosamente a V. Exa., requerer o 
encaminhamento de expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito 
Municipal, solicitando a implantação de programa voltado á distribuição de fraldas 
descartáveis pela Prefeitura Municipal de Vila Velha às pessoas idosas, com 
deficiência e para portadores de doenças que comprovem sua necessidade. 

JUSTIFICATIVA 

Essa solicitação se justifica considerando que, cumpre ao Poder Público (União, Estados 
e Municípios) proporcionar às pessoas portadoras de deficiência e aos idosos o acesso 
aos medicamentos e tratamentos de caráter essencial, vinculados à noção de mínimo 
existencial, indispensáveis à manutenção das condições de vida condigna.  

A proteção do direito à saúde - direito social - possui status positivo, em que é efetivado 
com o cumprimento de obrigações de cunho prestacional por parte do Poder Público, no 
âmbito dos entes federados (União, Estados e Municípios). 

Ao mesmo tempo em que devem zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas, incumbe ao Poder Público cuidar da saúde e assistência 
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência e idosos. E, nesse 
campo específico, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, com o objetivo, dentre outros, 
de garantir mínimo existencial à pessoa, que comprove não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.  
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O direito à saúde deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. 

Cabe ao executor de políticas públicas implementar ambiente cidadão e democrático que 
propicie acesso universal e igualitário às ações e serviços à promoção, proteção e 
recuperação da saúde.  

Em regra, tais normas exigem um agir por parte do Poder Público, com a possível 
contribuição de todos, e não devem ser encaradas como meras declarações de boas 
intenções, sem caráter obrigacional. Devem orientar as ações estatais positivas não 
somente no campo ético e moral, mas, também, no campo jurídico.  

Corroborando o quanto aqui já afirmado, a Lei 8080/90, em seu artigo 7º, estabelece 13 
princípios dos quais se destaca a integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.  

Também não se pode olvidar o artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde que dispõe ser “a 
saúde um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício”. Tal definição, aliada ao artigo 196 da 
Constituição Federal, significaram, na teoria, um gigantesco avanço social.  

Na prática, contudo, a população mais carente e necessitada não é destinatária da 
concretude que se espera da Constituição.  

O Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo tem reconhecido o dever do Município de 
fornecer fraldas descartáveis aos deficientes físicos e idosos, seguindo o entendimento já 
firmado pelos Tribunais Superiores:  

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013434-65.2016.8.08.0012 
APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA 
APELADO: DANILO PEREIRA NUNES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA 
DATA DO JULGAMENTO: 12/02/2019 
 
“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - GRAVE 
DOENÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - FORNECIMENTO DE FRALDAS 
GERIÁTRICAS - LAUDO MÉDICO PRESCREVENDO A NECESSIDADE - 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DO PODER PÚBLICO INDICAÇÃO DE 
MARCA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. 
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1. Confirmada a grave doença e desprovido o apelado de condições financeiras necessárias 
para custear as fraldas geriátricas, cuja utilização foi prescrita nos laudos médicos para início 
ou manutenção do tratamento, incumbe ao Poder Público fornecê-las, em defesa do direito à 
saúde. 
2. O STF, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da 
repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o 
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, 
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto 
por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
3. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de 
um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da 
vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não 
podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do 
administrador" (STJ - REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
DJe 29.4.2010). 
4. Recurso desprovido.” 

______________________________________________________ 

REEXAME NECESSÁRIO Nº 0000538-60.2017.8.08.0042 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL 
REMENTENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL 
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA 
DATA DO JULGAMENTO: 11/12/2018 
 
“EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDOSA - GRAVE DOENÇA 
HIPOSSUFICIÊNCIA - FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - LAUDO MÉDICO 
PRESCREVENDO A UTILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DO 
PODER PÚBLICO - SENTENÇA CONFIRMADA. 
1. - Confirmada a grave doença e desprovido a idosa de condições financeiras necessárias 
para custear as fraldas geriátricas, cuja utilização foi prescrita nos laudos médicos para início 
ou manutenção do tratamento, incumbe ao Poder Público fornecê-las, em defesa do direito à 
saúde. 
2. - O STF, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da 
repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o 
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, 
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto 
por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
3. - "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de 
um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da 
vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não 
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podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do 
administrador" (STJ - REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
DJe 29.4.2010). 
4. - Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença.” 
__________________________________________________________________________ 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0017164-53.2017.8.08.0011 
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PARTE INTERESSADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES 
DATA DO JULGAMENTO: 31/07/2018 
 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE 
FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS ÀS PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA, IDOSAS E ENFERMAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS 
REQUISITOS. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 
PÚBLICOS. ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 
1. O pedido de fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis aos que comprovadamente 
delas necessitam questão intrinsecamente relacionada ao direito a uma vida digna, não pode 
ser considerado juridicamente impossível, não havendo a parte autora formulado pedido 
genérico. 
2. O princípio da separação dos poderes não pode servir de escudo para blindar o Poder 
Executivo do atendimento às suas obrigações sociais, sendo devida a intervenção do Poder 
Judiciário para evitar lesão aos direitos constitucionalmente assegurados. 
3. Nos termos do entendimento do e. Supremo Tribunal Federal " O tratamento médico 
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por 
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente ". (RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ 
FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015). 
4. O fornecimento de fraldas descartáveis é medida essencial para a realização do direito à 
saúde e da dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer frente a interesses meramente 
econômicos. Assim, inadmissível a tese afeta à existência de óbice legal à concessão da 
tutela de urgência. 
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. 
6. Prejudicado o recurso de agravo interno.” 
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Não podemos conceber uma sociedade justa, pluralista, observante dos consectários 
lógicos da adoção da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental, se um 
idoso enfermo não consegue receber do Poder Público fraldas descartáveis.  

Assim, o dever do Estado de prestar saúde ao cidadão erige uma garantia fundamental, 
irremediavelmente ligada ao princípio da dignidade humana. Garantir, por intermédio de 
tratamentos, a saúde dos indivíduos e a manutenção de sua vida, impõe ao Estado 
proporcionar ao enfermo uma existência digna. Dessa forma, não há como 
contemporizar. Submeter idosos e portadores de necessidade especial à utilização de 
fraldas de pano significa retirar o restante de dignidade que a moléstia ainda lhe permite. 

O alto custo das fraldas descartáveis se caracteriza como verdadeiro fato impeditivo do 
exercício pleno da cidadania, não podendo mais o Estado se omitir no socorro às 
pessoas que vivem esta situação de flagelo. 

Diante do exposto solicita a execução de programa de distribuição gratuita de fraldas 
descartáveis pela Prefeitura Municipal de Vila Velha às pessoas idosas, com 
deficiência e para portadores de doenças que comprovem sua necessidade 

Atenciosamente, 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


