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ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À POPULAÇÃO

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ,  instituiçãão  puú blicã

incumbidã  constitucionãlmente  ã  defender  ã  ordem  juríúdicã,  o  regime  democrãú tico  e  os

interesses  sociãis  e  individuãis  indisponíúveis,  no  exercíúcio  de  suã  missãão  constitucionãl

previstã no ãrt. 127 dã Constituiçãão dã Repuú blicã Federãtivã do Brãsil, ão ensejo do períúodo de

pãndemiã dã COVID-19, vem ã puú blico esclãrecer e orientãr ã populãçãão.

ÉÉ  de conhecimento de todã ã populãçãão locãl ã recente situãçãão de sãuú de

puú blicã do Municíúpio de Figueirã,  em que já estão confirmados 16 (dezesseis) casos de

contaminação pelo Covid-19, dentre as quais um óbito, com cerca de 39 (trinta e nove)

pessoas em isolamento domiciliar em monitoramento,  dãdos extremãmente ãlãrmãntes

trãtãndo-se de um Municíúpio com ãproximãdãmente 8.000 (oito mil) hãbitãntes.

A disseminãçãão do víúrus ãmeãçã grãvemente todã ã sociedãde, numã formã

jãmãis experimentãdã ãntes, sendo que no Brãsil jãú  ultrãpãssou ã mãrcã de 75.000 (setentã e

cinco mil) mortes.

Nesse sentido, o Ministeúrio Puú blico do Éstãdo do Pãrãnãú ,  ãtento ãos seus

deveres de defesã dos direitos sociãis e individuãis indisponíúveis, entre os quãis prevãlecem ã

vidã e ã sãuú de, reitera a imprescindibilidade da contínua adoção de todas as medidas

necessárias a preservar tão relevantes valores humanos. 

Nossã  primeirã  defesã  eú  exãtãmente  ã  uniãão  de  propoú sitos  e  sãcrifíúcios

voltãdos ãà s provideênciãs restritivãs de convíúvio puú blico, o que eú  ãmplãmente recomendãdo

pelã Orgãnizãçãão Mundiãl de Sãuú de e pelã mãioriã dã comunidãde cientíúficã dã ãú reã dã sãuú de

no Brãsil e no plãno internãcionãl, como ã principãl medidã cãpãz de diminuir o impãcto dã

doençã,  reduzindo  o  potenciãl  de  propãgãçãão  e  de  mortes.  Acimã  de  posicionãmentos

pessoãis, devem prevãlecer ãs evideênciãs cientíúficãs que fundãmentãm ãs políúticãs puú blicãs.
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Nesse  cenãú rio,  o  isolamento  social eú  ã  iniciãtivã  que  ã  experieênciã

internãcionãl demonstrã ser mãis efetivã, no momento, pãrã reduzir ã tãxã de trãnsmissãã o do

víúrus, motivo pelo quãl deve ser seguido ãà  riscã, especialmente por aquelas pessoas que já

se encontram com a suspeita de contaminação pelo vírus, em monitoramento, como é o

caso de um grande número de munícipes de Figueira.

Ressãltã-se  o uso obrigatório de máscara  por todãs ãs  pessoãs que se

estiverem forã de suã resideênciã, enquãnto perdurãr ã pãndemiã do Coronãvíúrus, nos termos

dã Lei Éstãduãl nº Lei 20189, de 28 de ãbril de 2020, sob penã de multã.

Ademãis, sãlientã-se que nos termos do ãrtigo 3º do Decreto Municipãl nº

75/2020, é proibida a aglomeração, mesmo que em residência particular, de mais de 05

(cinco) pessoas em quaisquer eventos, comemorações, festas, casamentos, aniversários,

reunião de amigos e congêneres, sob penã de multã de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reãis)

ã  ser  ãplicãdo  ão  orgãnizãdor  do  evento/reuniãão  ou  nã  fãltã  de  indicãçãão  deste,  no

proprietãú rio/possuidor do imoúvel. 

Aleúm  disso,  importãnte  destãcãr  que  O  DESRESPEITO  A  TAIS

DETERMINAÇÕES  PODE  CARACTERIZAR  A  PRÁTICA  DE  CRIMES,  nos  termos  ãbãixo

relãcionãdos:

CONDUTA TIPO PENAL
Cãusãr epidemiã, mediãnte ã propãgãçãão de

germes pãtogeênicos:
Penã - reclusãão, de dez ã quinze ãnos.

Art. 267 do coú digo penãl

Infringir determinação do poder público,
destinada a impedir introdução ou pro-

pagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e

multa.

Art. 268 do Coú digo Penãl

Infração à determinação de isolamento
ou quarentena.

Art. 268 do Coú digo Penãl

Agente que, ãpoú s receber determinãçãão de
reãlizãçãão compulsoú riã, deixãr de reãlizãr

exãme meúdico, testes lãborãtoriãis ou coletã
de ãmostrãs clíúnicãs.

Art. 268 do Coú digo Penãl
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Éxpor ã vidã ou ã sãuú de de outrem ã perigo
direto e iminente:

Penã - detençãão, de treês meses ã um ãno, se
o fãto nãão constitui crime mãis grãve.

Art. 132 do Coú digo Penãl

Prãticãr ãto cãpãz de produzir o contãúgio,
sãbendo estãr contãminãdo com o COVID-

19, com o fim de trãnsmitir ã outrem.

Art. 131 do Coú digo Penãl

Determinãdã pessoã, sãbendo estãr contã-
minãdã por determinãdo víúrus ou quãndo o
deveriã sãber, cãusã epidemiã, isto eú , o con-
tãú gio de umã doençã infecciosã que ãtinge
grãnde nuú mero de pessoãs hãbitãntes dã

mesmã locãlidãde ou regiãão.

Art. 267 do Coú digo Penãl

Diãnte  do  exposto,  ORIENTA-SE a  população  em  geral  a  MANTER  AS

PRÁTICAS DE ISOLAMENTO E DISTANCIAMENTO SOCIAL,  e  demais  orientações feitas

pela  Administração  Pública,  principalmente  aquelas  pessoas  com  suspeita  ou

confirmação de contaminação, visando resguardar a saúde e a vida de toda a população,

ao passo que o DESCUMPRIMENTO DE TAIS ORIENTAÇÕES PODE ENSEJAR EVENTUAL

RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL.

Deê -se  ãmplã  divulgãçãão  destã  orientãçãão,  encãminhãndo-se  coú piã  ão

Poderes  Éxecutivo  e  Legislãtivo  municipãis,  bem  como  ãà  imprensã  locãl.  Sugere-se  ã  suã

ãfixãçãão em lugãres puú blicos e ãcessíúveis ão puú blico.

Curiuú vã, 16 de julho de 2020.

KARINA FREIRE GONÇALVES DE ALMEIDA

Promotorã de Justiçã
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