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Recomendação nº 003/2020/NUCIDH/DPPR 

Curitiba, 08 de abril de 2020. 

 

 

 

ACP - Associação dos Municípios do Paraná 

Ao Senhor DARLAN SCALCO 

Presidente da Associação dos Municípios do Paraná 

Praça Osório, 400, 4º andar, sala 401 - Centro - 80.020-917 - Curitiba - PR 

Fone: (41) 3223-5733 - Fax: (41) 3322-7958 

amp@ampr.org.br 

  

Assunto: Retorno das atividades privadas em Municípios do Estado do Paraná. 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

Com cordiais cumprimentos, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PARANÁ, por meio do NÚCLEO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS – NUCIDH,  e 

do NÚCLEO DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER- NUDEM, instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhes, como expressão e 

instrumento do regime democrático, na dicção do art. 134 da Constituição da República, e com 

base no art. 128, inciso X, da Lei Complementar Federal nº 80/94, vêm REQUERER E 

RECOMENDAR o que segue. 

CONSIDERANDO que Organização Mundial de Saúde, em 11 de março 

de 2020, declarou que a contaminação com o coronavírus (COVID-19) caracteriza-se como 

pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de 
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forma simultânea, sem limitação a locais que já tenham sido identificados como de transmissão 

interna; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde determina que 

o isolamento social é medida fundamental para a diminuição do número de casos de infecção 

por coronavírus1; 

CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para Infecção 

Humana pelo novooronavírus COVID-19 (Ministério da Saúde)2, verifica-se que as medidas 

necessárias a evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação 

nos espaços urbanos ou rurais.  

CONSIDERANDO que o isolamento social em domicílio é, portanto, 

medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia;  

CONSIDERANDO que, dentre as medidas tomadas pelo Ministério da 

Saúde, existe a Portaria n. 454/2020 de 20/03/2020, na qual foi declarado o estado de 

transmissão comunitária do vírus; 

CONSIDERANDO que, mesmo antes da publicação da mencionada 

Portaria, que atesto o estado de transmissão comunitária do vírus, alguns o Estados, como ex. 

São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais, já haviam reconhecido o estado de emergência 

na saúde, implementando medidas proporcionais de restrição ao funcionamento de shopping 

centers e centros comerciais, ressalvando-se as atividades essenciais que ocorrem no interior 

desses estabelecimentos, evitando-se, assim, a formação de quaisquer aglomerações; 

CONSIDERANDO que, comprovadamente, já se sabe do crescimento 

diário de casos de contaminação pelo referido vírus confirmados no Brasil e no Estado do 

 
1Disponível em https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/30/oms-reforca-necessidade-de-
isolamento-social-e-testes-para-conter-velocidade-das-transmissoes-de-coronavirus.ghtml 
2 Disponível em https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-
COVID19.pdf.  
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Paraná3 com previsão para aumento exponencial de pessoas infectadas nas próximas semanas 

segundo têm advertido, constantemente, as autoridades vinculadas ao Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que o Decreto Federal n° 10.282, de 20 de março de 

20204, determina a manutenção de funcionamento apenas de atividades essenciais; 

CONSIDERANDO que o Decreto estadual nº 4.230, de 16 de março de 

20205, reconheceu o estado de emergência em saúde pública no Estado do Paraná, 

estabelecendo medidas para enfrentamento da emergência, dentre elas o isolamento e a 

quarentena (art. 2º, I e II);  

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preventivas, 

seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual; 

CONSIDERANDO que incumbe fundamentalmente à Defensoria Pública 

a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 

na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana é um dos 

fundamentos da República Federativa (art. 1º, III, Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e 

fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de tutelá-lo foi conferido à Administração 

Pública, conforme previsão dos artigos 23, II; 24, XII; 30, VII; 196; e 197, todos da Constituição 

Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que, na situação atual, os funcionamentos de 

qualquer atividade privada, principalmente no ramo comercial, obedecendo somente ao 

distanciamento mínimo  entre pessoas, não cumpre, de modo razoável e proporcional, o princípio 

da  proteção integral à saúde pública,  nem mesmo protege, suficientemente, os direitos 

 
3 Por ora, o Estado do Paraná é o oitavo Estado brasileiro com mais casos de coronavírus, com 458 casos confirmados 
e 11 óbitos. Fonte: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 07. abr. 2020, 16h24.  
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm 
5 https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390948 
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fundamentais de todos aqueles sujeitos à contaminação e contágio do vírus visto que, na 

valorosa intenção de observar-se somente os exercícios e direitos de liberdade econômica, faz 

contribuir para o contágio e contaminação comunitária do vírus. 

CONSIDERANDO que a ampliação do decreto 4.388/2020, expedido 

pelo Governo do Estado do Paraná, no último dia 30 de março de 2020, atualizou a lista de 

atividades consideradas como essenciais, não considerando como essencial a atividade 

comercial durante o combate à pandemia de coronavírus; 

CONSIDERANDO que o retorno precoce das atividades não 

essenciais e o consequente deslocamento da população, afrouxando-se o isolamento social, 

cientificamente aumentará o número de contaminados pelo coronavírus6, o que 

sobrecarregará o sistema de saúde público, gerando provável colapso em virtude da insuficiência 

de leitos e aparelhos para um número tão grande de infectados diante da pandemia, causando, 

assim, um número maior de mortes pelo vírus; 

CONSIDERANDO a urgência de proteção à população, para que assim 

não se dissemine a propagação do vírus, é visto como urgente no âmbito do Estado do Paraná 

que apenas se mantenha em funcionamento os serviços essenciais indispensáveis ao 

atendimento das necessidades impreteríveis da população, que se não atendidos, colocam em 

perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, conforme orienta o Decreto 

Federal n. 10.282 de 20 de março de 2020; 

RECOMENDAMOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, 

NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, QUE: 

1) sejam mantidas as determinações das medidas sanitárias 

restritivas, com alterações apenas mediante estudos baseados em evidências científicas e dados 

fidedignos; 

 
6 Observe https://www.bbc.com/portuguese/geral-52028319, 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/03/18/interna-brasil,834935/pesquisadores-preveem-
4-9-mil-casos-de-covid-19-no-brasil.shtml, https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/27/prefeito-
de-milao-admite-erro-por-ter-apoiado-campanha-para-cidade-nao-parar-no-inicio-da-pandemia-de-coronavirus-na-
italia.ghtml 
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2) informe à Defensoria Pública eventuais casos de Municípios nos 

quais foi determinada a reabertura de atividades não essenciais. 

3) Encaminhe a presente recomendação para todos os Municípios do 

Estado do Paraná. 

Quanto à eficácia da presente Recomendação, que, em que pese não possuir caráter 

vinculativo obrigatório, (i) é meio extrajudicial voluntário e amigável de prevenção de ações 

judiciais, e (ii) constitui-se em elemento probatório em ações judiciais, registrando-se ainda que 

a manutenção de ação ou omissão em desconformidade com a presente Recomendação poderá 

implicar o manejo de todas as medidas e ações judicias cabíveis.  

Para facilitar o contato interinstitucional, facultamos o envio da resposta para o e-mail 

nucidh@defensoria.pr.def.br, no prazo de 2 dias, diante da gravidade do problema apresentado, 

informando, inclusive, quais providências foram tomadas por esta r. Associação. 

Sem mais, agradecemos a vossa atenção e elevamos protestos de 

estima e consideração. 

 

Mariana Gonzaga Amorim 

Defensora Pública Coordenadora do NUCIDH 

 

 

Lívia Martins Salomão Brodbeck e Silva 

Defensora Pública Coordenadora do NUDEM 
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