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O grupo de estudos, pesquisa e extensão do projeto “a responsabilidade civil do Estado 

no combate à covid-19 na comunidade” tem por escopo oferecer elementos para a 

comunidade perceber seus direitos relacionados às falhas da Administração Pública sob 

dois enfoques:  

I – As falhas nas medidas de prevenção e precaução ao contágio da covid-19; 

II - A ausência ou a má prestação dos serviços públicos de saúde às pessoas que buscam 

o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), por complicações decorrentes da 

contaminação com covid-19; 

Pretende-se com este projeto consolidar e difundir a compreensão sobre a 

responsabilidade civil do Estado e seus agentes ante as omissões da Administração 

Pública no combate à pandemia de covid-19 e no tratamento das pessoas que foram 

contaminadas com a doença, para promover o acesso à justiça, em especial às 

comunidades carentes de Florianópolis. 

Com a atuação neste Projeto pretende-se dar publicidade e demonstrar ao público 

interessado a contextualização do regime jurídico de responsabilidade civil do Estado e 

seus agentes no que concerne aos efeitos da pandemia. E, assim, promover o 

rompimento da inércia da sociedade que se vê desamparada, sem perspectiva, sem 

conhecimento e sem apoio técnico para a reivindicação dos seus direitos fundamentais 

básicos previstos constitucionalmente. 

 



 

 

 

O Projeto almeja abrir espaços de diálogo e integração entre a comunidade acadêmica, 

professores e acadêmicos da Faculdade Cesusc, em especial, do “Cesusc Pró-

Comunidade” (e seus outros Projetos de Extensão) com as populações locais mais 

carentes (que vivem à margem de recursos e de atenção do Estado, portanto, despidas 

dos direitos fundamentais) para dar maior visibilidade aos seus problemas e apontar 

possíveis responsabilidades no âmbito Público. Vale ressaltar, portanto, que todos os 

interessados em contribuir de alguma forma para a disseminação dessas ideias serão 

sumamente importantes para que o Projeto possa efetivar-se de forma mais ampla. 

 

 

 

 

 

 


