
14ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá
Promotoria de Defesa dos Direitos do Idoso, Pessoa com Deficiência, Saúde Pública, Saúde do

Trabalhador e Reparação de Dano Resultante do Crime

PORTARIA Nº MPPR-0088.20.001921-9

Considerando que, em 30/01/2020, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19)
constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);

Considerando que, em 11/03/2020, a Organização Mundial
da  Saúde  (OMS)  declarou  pandemia  para  o  coronavírus,  com  milhares  de  casos  de
COVID-19 confirmados em todos os continentes;

Considerando que  o  Ministério  da  Saúde,  em 03/02/2020,
através da Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/2011, declarou
“emergência em saúde pública de importância nacional”, em decorrência da infecção
humana  pelo  Coronavírus,  considerando  que  a  situação  atual  demanda  o  emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública;

Considerando que, desde o surto inicial da doença, o número
de pessoas infectadas e mortas em decorrência dela tem se elevado vertiginosamente
em diversas regiões do planeta;

Considerando que, nesse contexto, as autoridades públicas e
sanitárias já estabeleceram diversas diretrizes que devem ser seguidas pela população,
inclusive  com  a  possibilidade  de  responsabilização  administrativa,  cível  e  mesmo
criminal;
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Considerando que,  particularmente,  no  âmbito  municipal,
decretou-se situação de emergência no Município de Maringá por meio do Decreto nº
445, de 18/03/2020, que determinou medidas como a suspensão do funcionamento de
estabelecimentos comerciais e outras atividades não essenciais por 30 dias;

Considerando que  o  Decreto  Municipal  nº  461,  de
21/03/2020,  estabeleceu  medidas  adicionais  de  prevenção  e  combate  à  COVID-19,
proibindo  a  aglomeração  de  pessoas  em  locais  públicos  e  privados,  salvo
movimentações transitórias (art. 4º);

Considerando que, por sua vez, os Decretos nº 462 e 464,
publicados  em  23/03/2020,  estabeleceram  ainda  outras  medidas  adicionais,
suspendendo o atendimento presencial em agências bancárias e determinando toque de
recolher das 21h às 5h do dia seguinte, respectivamente;

Considerando, nada obstante, que esta Promotoria de Justiça
vem  recebendo  diversos  questionamentos  acerca  da  validade  dos  referidos  atos
editados pelo governo municipal;

Considerando que,  em  31/03  e  01/04/2020,  foram
encaminhadas a esta Promotoria de Justiça duas Notícias de Fato oriundas do Ministério
Público Federal, em que os respectivos interessados solicitam providências em face do
Decreto nº 464/2020, que alegam ser inconstitucional;

Considerando,  outrossim,  que  em  02/04/2020  foram
recebidos quatro e-mails de mesmo teor, contendo reclamação contra os decretos nº
445/2020 e 464/2020, em que se questiona sua legalidade e constitucionalidade, bem
como a eficácia das medidas na contenção do COVID-19;

Considerando,  portanto,  a  necessidade de esta Promotoria
de Justiça, com atribuição na defesa da saúde pública na Comarca de Maringá, externar
seu posicionamento em face dos atos normativos questionados;
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A  Promotora  de  Justiça  infrafirmada,  titular  da  14ª
Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 129, inciso III, da Constituição da
República; no art. 8º, § 1º, da Lei  Federal  nº 7.347/1985; no art.  26, inciso I, da Lei
Federal  nº  8.625/1993;  no  art.  2º,  inciso  IV,  alíneas  “a”  e  “b”,  da  Lei  Orgânica  do
Ministério Público do Paraná (Lei  Complementar Estadual  nº 85/1999);  e no art.  82,
inciso II, do Ato Conjunto nº 01/2019-PGJ/CGMP, RESOLVE INSTAURAR

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Determinam-se, desde logo, as seguintes providências:

1. A  autuação  da  presente  portaria,  numerando-se  e
rubricando-se as folhas com o devido registro no Sistema PRO-MP.

2. Deverá constar o seguinte objeto: “Adotar as providências
cabíveis  em  face  das  reclamações  recebidas  a  respeito  dos  decretos  editados  pelo
Município de Maringá para estabelecer medidas de prevenção e enfrentamento ao novo
Coronavírus (COVID-19)”.

3. Registrem-se  como  representantes:  Alessandro  Marcelo
Silva Dzindzik, Arthur Oliynik, David Marlon da Silva, R. O. C., Rafael Roza, Vitor Alcazar
de Matos; representado: Município de Maringá; área de atuação: Saúde; palavra-chave:
COVID-19.

4. Juntem-se aos autos as mencionadas Notícias  de Fato e
demais reclamações encaminhadas.
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5. Consoante  exposto  acima,  cabe  a  esta  Promotoria  de
Justiça,  neste  momento,  manifestar-se  acerca  das  reiteradas  reclamações  que  vem
recebendo  a  respeito  dos  decretos  municipais  que  determinam  medidas  visando  à
contenção e enfrentamento do COVID-19 no Município de Maringá – em particular, os
decretos nº 445/2020 e 464/2020.

Pode-se afirmar que, em suma, alegam os representantes que
referidos  atos  normativos:  (a)  seriam eivados do vício  de inconstitucionalidade e de
ilegalidade; (b) apresentariam risco à ordem jurídica e ao Estado Democrático de Direito,
violando direitos fundamentais; e (c) determinariam medidas excessivas e cuja eficácia
não possuiria comprovação empírica.

Assim, pugnam pela intervenção do Ministério Público para o
fim de adotar medidas judiciais cabíveis, visando à supressão das irregularidades, em
tese, cometidas pelo Município de Maringá.

O  pedido,  contudo,  não  pode  ser  acolhido,  uma  vez  que,
pelos  fundamentos  que  se  passam  a  expor,  os  atos  normativos  municipais  em  tela
encontram amplo respaldo nas recomendações de diversos órgãos e entidades nacionais
e  internacionais  especializados  –  inclusive  do  Ministério  da  Saúde  –  bem  como  na
legislação em vigor.

Como  já  delineado  anteriormente,  é  de  notório
conhecimento que, em 30/01/2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que o
surto  da  doença  causada  pelo  COVID-19  constitui  Emergência  de  Saúde  Pública  de
Importância  Internacional  (ESPII), que  é  considerada,  nos  termos  do  Regulamento
Sanitário Internacional (RSI), “um evento extraordinário que pode constituir um risco de
saúde pública para outros países  devido a disseminação internacional  de doenças;  e
potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata”1.

1 Cf. https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/ 
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Outrossim, em 11/03/2020, aquela organização internacional
declarou  pandemia para  o  Coronavírus,  reconhecendo,  portanto,  que  a  doença  se
espalhou por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos.

No Brasil,  o Ministério da Saúde declarou, em 03/02/2020,
por  meio  da  Portaria  nº  188/2020-GM/MS,  “emergência  em  saúde  pública  de
importância  nacional”,  em  decorrência  da  infecção  humana  pelo  Coronavírus,
considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.

Nesse  quadro,  atualmente  já  se  contabilizam  7.910  casos
confirmados da doença e 299 óbitos no país2. Enquanto isso, a Itália, que vivencia um
dos cenários mais dramáticos no mundo, soma 13.900 mortos, e os Estados Unidos,
considerados o “novo epicentro” da doença, registram 5.926 casos, tendo atingido a
quantidade recorde de 1.169 mortes em um período de 24 horas3.

Não é  demais  assinalar,  ainda,  que,  no cenário  regional,  o
boletim da Secretaria de Estado da Saúde de 02/04/2020 informa a existência de 250
casos  confirmados  e  04  óbitos,  sendo  que  02  destes  ocorreram  nesta  cidade  de
Maringá4.

Pois  bem,  apesar  dos  diversos  fatores  biológicos  ainda em
estudo acerca do novo Coronavírus, é sabido que o contágio pode ocorrer pelo contato
próximo de uma pessoa infectada – que apresente sintomas ou não – por  meio  de
espirro,  tosse,  catarro,  gotículas de saliva ou pelo contato com objetos e superfícies
contaminadas.

2 Dados oficiais do Ministério da Saúde disponíveis em https://covid.saude.gov.br/ , conforme 
atualização em 02/04/2020 às 16h50min. 

3 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/02/eua-tem-recorde-mundial-de-mortos-por-
covid-19-em-um-dia-com-1169.ghtml 

4 http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/CORONA_02042020.pdf 
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É  nesse  contexto  que  a  recomendação  de  distanciamento
social tem sido reiteradamente ressaltada pela Organização Mundial de Saúde e outros
renomados Órgãos e Instituições, dentre as quais: Sociedade Brasileira de Infectologia5,
Conselho Nacional de Saúde - CNS6, Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO7,
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia8, Associação Médica Brasileira - AML,
Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade
Brasileira de Analíses Clínicas;  Congregação da Faculdade de Saúde Pública  da USP9,
apenas para citar alguns.

A  seu  turno,  o  Ministério  da  Saúde  também  frisa  a
importância  de  se  manterem  tais  recomendações,  com  o  máximo  grau  de
distanciamento social, e ressalta que as medidas adotadas nos últimos 14 dias somente
terão seus reflexos nas próximas duas semanas, sendo necessária a paralisação antes de
se atingir “o pico do morro”10.

Disso  se  extrai,  desde logo,  que os  decretos  editados pelo
Município de Maringá, no sentido de minimizar ao máximo a circulação de pessoas para
evitar a transmissão generalizada do COVID-19 – sem prejuízo das atividades elencadas
como  essenciais  –  coadunam  com  as  recomendações  gerais  dos  mais  importantes
organismos de proteção à saúde.

Outrossim,  quanto  ao  questionamento  acerca  da
constitucionalidade de tais atos normativos, em razão da alegada violação de direitos
fundamentais,  não  se  pode  olvidar,  em primeiro  lugar,  que  não  se  trata  de  direitos

5 https://drive.google.com/file/d/14hdu6_rospzES4jMDgYSc_uS2MMFAVCZ/view
6 http://www.abennacional.org.br/site/wp-content/uploads/2020/03/Reco018-

Parecer_Tecnico.pdf
7 https://www.abrasco.org.br/site/gtenvelhecimentoesaudecoletiva/2020/03/31/pandemia-

do-covid-19-e-um-brasil-de-desigualdades-populacoes-vulneraveis-e-o-risco-de-um-
genocidio-relacionado-a-idade/

8 https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/fala-de-bolsonaro-sobre-covid-19-e-
condenada-por-sociedades-de-saude/

9 https://www.fsp.usp.br/site/noticias/mostra/19357
10 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/30/mandetta-defende-manter-
maximo-grau-de-isolamento-social.ghtml 
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absolutos,  uma  vez  que  se  submetem  a  ponderação,  frente  à  colisão  com  outros
princípios e direitos fundamentais – como é o caso em análise, em que se verificam
interesses que se referem, simultaneamente, à liberdade de locomoção e ao direito à
saúde, ambos constitucionalmente consagrados (respectivamente, no art. 5º, inciso XV,
e nos arts. 6º e 196).

E, no caso, em observância ao princípio da proporcionalidade,
não há dúvida de que a extraordinária situação de pandemia de COVID-19 autoriza que a
saúde prevaleça neste momento. Vale ressaltar que não se trata de supressão ou de
sobreposição de um direito a outro, mas apenas de redução de seu âmbito de incidência
– tanto é assim que restam resguardadas as atividades essenciais. 

No mais, como se verá à frente, as medidas adotadas pelos
atos em questão demonstram preencher, também, os requisitos de necessidade e de
adequação a seus fins.

Por outro lado, o art. 24, inciso XII, da Constituição Federal
prevê a competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
legislarem concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde.

Nesse  ponto,  é  reconhecida  em  favor  dos  Municípios  a
competência de legislação sobre assuntos de interesse local e suplementar à legislação
federal e estadual no que couber (art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal).

Outrossim, no art. 198 da Constituição Federal, é previsto que
“as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada
e constituem um sistema único”, sendo organizado, conforme o inciso I desse dispositivo,
a partir da descentralização e direção única em cada esfera de governo.

A Lei nº 8.080/1990, refletindo o dispositivo constitucional,
elenca  como princípio  do Sistema Único de Saúde (SUS)  a  descentralização político-
administrativa,  com  direção  única  em  cada  esfera  de  governo  e  ênfase  na
descentralização dos serviços para os municípios (art. 7º, inciso IX, alínea “a”).
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O mesmo diploma legal define, ainda, que compete à direção
municipal  do SUS o planejamento,  organização,  controle e  avaliação dos  serviços de
saúde,  além  de  geri-los  e  executá-los,  bem  como,  em  especial,  “normatizar
complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação”
(art. 18, incisos I e XII).

Ademais,  os  decretos  editados  apresentam  sintonia  ao
previsto na Lei nº 13.979/2020 – regulamentada pela Portaria nº 356/2020 do Ministério
da Saúde – que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência em saúde
derivada do Novo Coronavírus, entre elas, a possibilidade de que os gestores locais de
saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, adotem diversas medidas, como
isolamento,  quarentena,  realização  compulsória  de  exames,  testes  laboratoriais,
tratamentos médicos específicos e outras (art. 3º, § 7º).

E, assim como o Decreto Municipal nº 445/2020, referida lei
federal ressalva que as medidas empregadas deverão resguardar o funcionamento das
atividades tidas como essenciais, que foram definidas no Decreto nº 10.282/2020.

Deve-se destacar que o rol consignado no referido art. 3º não
é  taxativo,  havendo  espaço  para  a  nova  medida  que  vem  sendo  denominada  de
“isolamento social” ou “distanciamento social”. 

Nesse sentido, o Boletim Epidemiológico nº 05 do Ministério
da  Saúde,  de  14/03/2020,  informa  sobre  plano  de  ação  para  medidas  não
farmacológicas, visando à preservação do sistema de saúde, e expressamente menciona
que houve em Wuhan, na China, “quarentena domiciliar” para toda a população:

Atualmente observamos um declínio no número de casos em
todas as províncias na China. Esse declínio é decorrente das
medidas  de  intervenção  estabelecidas,  que,  estima-se,
tenham evitado cerca de 94,5% dos casos que poderiam ter
ocorrido. Entre as intervenções adotadas em Wuhan destaca-
se: o estabelecimento de um cordão sanitário na cidade de
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Wuhan,  suspensão  dos  transportes  públicos  e  táxi  por
aplicativos, restrição do tráfego nas áreas urbanas, proibição
de  viagens  na  região  interna  da  cidade,  fechamento  de
espaços públicos, cancelamento de eventos, uso obrigatório
de  máscaras  cirúrgicas  em  público,  quarentena  domiciliar
para toda população. 11 (grifou-se)

Assim, considerando que no âmbito das medidas sanitárias
restritivas é possível a adoção de medidas não exaustivamente indicadas na Lei Federal,
bem como considerando os princípios da prevenção (art. 198, inciso II, da Constituição
Federal)  e  da  precaução  (art.  196  da  Constituição  Federal),  entende-se  que  a
flexibilização das regras de restrição do convívio social  merece redobrada cautela no
momento atual.

Já na esfera estadual, o art. 5º, inciso II, alínea “d”, do Código
de Saúde do Estado do Paraná (Lei Estadual nº 13.331/2001) estipula como uma das
bases  do  SUS,  na  esfera  estadual  e  municipal,  a  “conjugação  dos  recursos  físicos,
materiais e humanos do Estado e dos municípios na realização de ações e prestações de
serviços  públicos  de  assistência  à  saúde  da  população  e  divulgação  de  informações
quanto ao potencial desses serviços e a sua utilização adequada pelo cidadão”.

Do mesmo modo,  o inciso  I  do art.  10  do referido Código
reforça que a Política de Saúde deve ser orientada para “a atuação articulada do Estado
e dos  municípios,  mediante estabelecimento de normas,  ações,  serviços  e  atividades
sobre fato, situação ou local que ofereça risco à saúde individual e coletiva”.

No  âmbito  administrativo,  foi  expedido  pelo  Governo  do
Paraná o Decreto nº 4.230/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência  de saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do COVID-19,
bem como o Decreto  nº  4.317/2020,  que  dispõe sobre as  medidas  para a  iniciativa
privada.

11 http://maismedicos.gov.br/images/PDF/2020_03_13_Boletim-Epidemiologico-05.pdf 
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Este último ato, em particular, elenca as atividades e serviços
considerados essenciais, prevendo que:

Art. 1º. A adoção das medidas previstas no Decreto nº 4.230,
de  16  de  março  de  2020,  e  outros  diplomas  normativos
relacionados  ao  enfretamento  da  COVID-19,  deverá  ser
considerada  no  âmbito  dos  outros  Poderes,  Órgãos  ou
Entidade  autônomas,  inclusive  na  iniciativa  privada,  em
regime de colaboração no enfrentamento da emergência de
saúde  pública,  em  decorrência  da  Infecção  Humana  pelo
COVID-19.

Art.  2º.  Deverá  ser  considerada,  no  âmbito  da  iniciativa
privada,  a  suspensão  dos  serviços  e  atividades  não
essenciais e que não atendam as necessidades inadiáveis da
população, ressaltando-se a não interferência nos serviços e
atividades considerados essenciais.

Não comporta acolhida, portanto, a alegação de que os atos
editados pelo Município de Maringá não encontrariam respaldo na Constituição Federal
e na legislação em sentido amplo das demais esferas estatais.

Não bastasse isso,  o Supremo Tribunal Federal,  no bojo da
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  6.341/DF,  já  se  pronunciou  favoravelmente  à
possibilidade de governadores e prefeitos editarem atos para restringir a locomação de
pessoas diante da pandemia enfrentada, consignando o Ministro Relator Marco Aurélio: 

A  cabeça  do  artigo  3º  [da  Lei  Federal  nº  13.979/2020]
sinaliza, a mais não poder, a quadra vivenciada, ao referir-se
ao  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública,  de
importância  internacional,  decorrente do coronavírus.  Mais
do  que  isso,  revela  o  endosso  a  atos  de  autoridades,  no
âmbito das respectivas competências, visando o isolamento,
a  quarentena,  a  restrição  excepcional  e  temporária,
conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  por  rodovias,  portos  ou
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aeroportos de entrada e saída do País, bem como locomoção
interestadual e intermunicipal.
[...]  Presentes  urgência  e  necessidade  de  ter-se  disciplina
geral  de  abrangência  nacional,  há  de  concluir-se  que,  a
tempo  e  modo,  atuou  o  Presidente  da  República  –  Jair
Bolsonaro – ao editar  a  Medida Provisória.  O que nela  se
contém – repita-se à exaustão – não afasta a competência
concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios.
Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador,
no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de
ser  reconhecido,  simplesmente  formal,  que  a  disciplina
decorrente  da  Medida  Provisória  no  926/2020,  no  que
imprimiu  nova  redação  ao  artigo  3o  da  Lei  federal  no
9.868/1999, não  afasta  a  tomada  de  providências
normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios.

Da mesma maneira, tem-se conhecimento de uma série de
ações ajuizadas perante a Justiça Estadual do Paraná em que foram proferidas decisões
desfavoráveis  à  pretensão  de  reabertura  dos  estabelecimentos  cuja  atividade  foi
suspensa, tais como aquela dos autos nº 0002005-31.2020.8.16.0112 (seq. 7.1), da Vara
Cível de Marechal Cândido Rondon.

Por conseguinte, pode-se afirmar que os decretos municipais
publicados possuem ressonância no ordenamento jurídico e têm sido amparados, em
geral,  pelo  Poder  Judiciário,  inexistindo vício  de  inconstitucionalidade  ou  ilegalidade
patente que justifique a intervenção deste órgão ministerial, sobretudo a fim de colocar
em cheque medidas de tamanha relevância à preservação da saúde pública no cenário
atual.

Nesse  diapasão,  ao  contrário  do  que  consignam  os
representantes,  é  fundamental  reconhecer  que referida medida de isolamento social
tem demonstrado sua eficácia empiricamente.
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A ideia  de se  restringir  a  circulação de pessoas  tem como
principal objetivo o achatamento da denominada curva de contágio, a fim de não gerar a
sobrecarga do sistema a ponto de levá-lo ao colapso de atendimento e consequente
aumento da taxa de mortalidade, com a ocorrência de óbitos em tese evitáveis, mas que
não se podem impedir devido à impossibilidade de oferta de tratamento adequado12.

O  já  mencionado  Boletim  Epidemiológico  nº  05/2020,
divulgado pelo Ministério da Saúde, bem ilustra esse plano:

As  medidas  não  farmacológicas  visam  reduzir  a
transmissibilidade  do  vírus  na  comunidade  e  portanto
retardar a progressão da epidemia.  Ações como essa, além
de reduzirem o número de casos, tem o potencial de reduzir
o  impacto  para  os  serviços  de  saúde,  por  reduzir  o  pico
epidêmico. Em estudos de modelagem matemática estima-se
que uma redução de cerca de 50% dos contatos entre as
pessoas  teriam  impacto  significativo  no  número  total  de
casos,  uma  vez  que  reduziram  o  R0  do  COVID-19  para
próximo  de  1  (um).  Além  disso,  as  medidas  não
farmacológicas  atrasam  o  pico  da  epidemia  e  reduzem  a
altura  do  pico,  permitindo,  dessa  forma,  uma  melhor
distribuição dos casos ao longo do tempo e o esgotamento
dos serviços de saúde (Figura 2).13

12 Cf. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51850382 
13 http://maismedicos.gov.br/images/PDF/2020_03_13_Boletim-Epidemiologico-05.pdf 
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Esse resultado vem sendo amplamente constatado na prática.
Nos Estados Unidos, as diretrizes de distanciamento social perdurarão, pelo menos, até
30 de abril, e, com isso, segundo projeções da Casa Branca, a doença deverá provocar
entre 100.000 e 240.000 mortes, sendo que as estimativas iniciais, sem a adoção de tais
diretrizes para retardar a propagação do vírus, previam até 1,5 milhão a 2,2 milhões de
mortes – portanto, até dez vezes mais óbitos14.

No  Brasil,  apesar  da  baixa  disponibilidade  de  testes  e,
portanto,  da  impossibilidade  real  de  se  ter  conhecimento  do  número  de  pessoas
infectadas,  o  número  de  casos  confirmados  só  aumenta,  havendo  a  certeza
epidemiológica de que esse número apresentará crescimento, diante da iminência da
segunda onda da epidemia no país, conforme pesquisa apresentada em 25 de março de
2020 por  pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e  da Fundação Getulio
Vargas (FGV)15.

14 https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-01/coronavirus-provocara-entre-100000-e-
240000-mortes-nos-eua-segundo-projecoes-da-casa-branca.html

15 https://revistapesquisa.fapesp.br/2020/03/30/a-segunda-onda-do-coronavirus/ 
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Nessa  segunda  fase  da  epidemia,  segundo  constataram os
pesquisadores, a dispersão do vírus pode ser mais rápida ou mais lenta, "a depender da
ação de medidas de distanciamento e isolamento social e de quanto elas se mostrem
eficazes", concluindo que tais medidas, adotadas em nível local, constituem o fator que
mais contribuiu para reduzir a velocidade de disseminação. 

A propósito, há também estudo do Instituto Butantan, que
calculou que, no período de dez dias de adoção dessas diretrizes, a taxa de transmissão
do vírus no Estado de São Paulo caiu de um indivíduo infectando seis outras pessoas,
para um contaminado transmitindo a doença para outras duas pessoas, e o Secretário
de Saúde do Estado de São Paulo corroborou que a estratégia vem dando resultados16. 

Outrossim, há notícia de que, na Itália, o índice de contágio
vem se reduzindo, com isolamento social já prorrogado até a páscoa, registrando-se, no
dia 30 de março, o menor aumento diário de casos em duas semanas17.

Quanto  à  experiência  desse  país  europeu,  aliás,  é  de  se
destacar que a política inicialmente adotada para desestimular o isolamento social e a
quarentena  voluntária  se  mostrou  desastrosa,  como  reconheceram  as  próprias
autoridades públicas italianas, que adotaram a quarentena e isolamento apenas quando
já  se  atingira  uma  situação  de  emergência  epidemiológica  sem  precedentes18,
culminando em um quadro trágico que tornou a Itália o segundo epicentro da doença.

No mais, em que pese os questionamentos acerca do impacto
econômico gerado pelo isolamento social – cuja dimensão, de fato, não se subestima –
há que se ponderar que  a pandemia terá drástico efeito sobre a economia sob qualquer
perspectiva, apontando economistas que a falta do isolamento social pode se mostrar
ainda  mais  prejudicial,  uma  vez  que  o  maior  índice  de  pessoas  infectadas  e  de

16 https://www.clickpb.com.br/brasil/taxa-de-contagio-pelo-novo-coronavirus-cai-em-sp-
depois-de-isolamento-diz-instituto-butantan-281070.html

17 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/30/italia-prorroga-o-isolamento-
pelo-menos-ate-a-pascoa.ghtml

18 https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-25/italia-pagou-preco-alto-ao-resistir-a-
medidas-de-isolamento-social-para-conter-coronavirus.html
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internações aumenta os custos para o governo federal e atrasa a retomada econômica19.

Por derradeiro, quanto à menção de que o Ministério Público
já se manifestou no mesmo sentido dos representantes, por meio da 16ª Promotoria de
Justiça,  há  que  se  ressaltar  que,  respeitada  a  independência  funcional  do  Promotor
Titular  daquela  unidade,  tal  opinião  não  reflete  aquela  oficialmente  adotada  pela
instituição.

Vide, nesse sentido, a nota pública subscrita em 30/03/2020
pelos Excelentíssimos Procurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral e Coordenador do
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do
Ministério Público do Estado do Paraná, em que se consigna, entre outros pontos, a
importância do isolamento social, como iniciativa que, na experiência internacional, é
atualmente a mais efetiva para reduzir a taxa de transmissão do vírus, de maneira que
evitar a rápida disseminação da doença exige optar pelo princípio da proteção máxima
das pessoas20.

6. Ante  o  exposto,  deixo  de  acolher  o  pedido  dos
representantes e determino:

a)  Seja  dada  ciência  aos  representantes  do  teor  desta
portaria;

b) Seja oficiado ao Prefeito do Município de Maringá, a fim de
que  tome conhecimento  da  instauração  do  presente  Procedimento  Administrativo  e
sobre ele se manifeste no prazo de 10 dias.

Na mesma oportunidade, diante de toda a fundamentação
acima  delineada,  recomende-se  ao  Município  de  Maringá  que  adote  todas  as

19  https://www.agazeta.com.br/es/economia/isolamento-deve-custar-caro-a-economia-mas-
a-falta-dele-pode-ser-pior-0320 

20 http://www.mppr.mp.br/2020/03/22463,10/MPPR-reitera-necessidade-de-contencao-e-
isolamento-social.html 
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providências  necessárias  para  assegurar  que  suas  leis  e  demais  atos  normativos
relacionados  à  prevenção  e  enfrentamento  ao  COVID-19  continuem  a  seguir  as
evidências  científicas  e  os  dados  técnicos  alicerçados  em  experiências,  posições  e
produções trazidas pelo COE e pelos Conselhos,  Instituições e Sociedades voltadas à
promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas, sabidamente reconhecidas
nacional e internacionalmente, de modo a somente suprimir as medidas decretadas no
âmbito da situação de emergência quando existirem fundadas justificativas para tanto e
de modo gradual, evitando ao máximo efeitos danosos à saúde pública.

c)  Seja  oficiado  ao  Cartório  Distribuidor  desta  Comarca,
solicitando que informe, no prazo de 10 dias, as ações ajuizadas visando à supressão dos
decretos editados pelo Município de Maringá em prevenção e enfrentamento ao COVID-
19.

7. Com a resposta aos ofícios, ou decorrido o prazo, voltem-
me os autos.

Registre-se e autue-se esta portaria. Cumpra-se.

Maringá, 03 de abril de 2020.

MICHELE NADER
Promotora de Justiça
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