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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 14/2020 – POLO DO MADEIRA 

 

Recomenda ao município de Humaitá a restrição de 

circulação de pessoas, além da tomada de outras 

providências, em decorrência do Decreto Municipal nº 

137/2020, publicado em 27 de junho de 2020 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio dos 

Defensores Públicos que compõem o Polo do Madeira, com fundamento no Art. 134 da 

Constituição Federal, no Art. 1° da Lei Complementar Federal 80/1.994 e no Art. 1° da Lei 

Complementar Estadual nº 01/1.990, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) - 

CAMPI HUMAITÁ/AM, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS (UEA) - CAMPI 

HUMAITÁ/AM,  

 

CONSIDERANDO a declaração da OMS de estado de pandemia em relação ao 

coronavírus, causador da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2.020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, objetivando a proteção da coletividade; 

 

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), nos termos da Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de 

2.020;  

 

CONSIDERANDO que, em recente pronunciamento, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

Diretor-Geral da OMS, reafirmou, em discurso proferido na cúpula extraordinária e virtual do 

G20 que o isolamento social é imprescindível para controlar a disseminação desenfreada do 
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novo coronavírus, aduzindo que “a melhor e única maneira de proteger a vida, os meios de 

subsistência e as economias é parar o vírus. Sem desculpas, sem arrependimentos”1;  

 

CONSIDERANDO que tal medida de prevenção se mostra importante no contexto 

epidemiológico (controle do spread - propagação) do novo coronavírus, visto que a maioria 

esmagadora dos contaminados responsáveis pela transmissão do vírus são assintomáticos, o 

que torna difícil a detecção do vírus, sobretudo na escassez de testagem em massa, como no 

Brasil, no Estado do Amazonas e neste município de Humaitá; 

 

CONSIDERANDO que não há como saber quem ao certo está infectado por duas 

razões simplórias: o longo período de incubação do vírus (de 10 a 14 dias) e a referida ausência 

de testagem em massa; e que, uma vez do acometimento agravado da saúde, o surgimento dos 

sintomas ocorre de maneira rápida, com a piora veloz do indivíduo infectado (dificultando que 

o tempo de resposta do sistema de saúde – já em crise – seja satisfatório); 

 

CONSIDERANDO que, segundo o pesquisador Jeffrey Shaman, da Escola de Saúde 

Pública da Universidade Columbia, de Nova York, que liderou o estudo supramencionado 

afirmou que "a explosão do número de casos de COVID-19 na China foi amplamente impulsionada 

por indivíduos com sintomas amenos, limitados ou ausentes, que passaram despercebidos. 

Descobrimos que o COVID-19 na China, esses casos não detectados de indivíduos infectados são 

numerosos e contagiosos. Essas transmissões ocultas continuarão representando um grande 

desafio para a contenção dessa epidemia em andamento”2; 

 

CONSIDERANDO que o Amazonas conta com 61 (sessenta e um) municípios 

interioranos, sendo o maior Estado em área territorial do País (com 1.559.161,682 quilômetros 

                                                 
1  Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-reforca-proposta-de-isolamento-social-contra-

coronavirus-mas-diz-que-e-preciso-fazer-mais,70003249476 
2  Disponível em: https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-03-17/infectados-nao-diagnosticados-aceleraram-explosao-

do-coronavirus-na-china.html 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-reforca-proposta-de-isolamento-social-contra-coronavirus-mas-diz-que-e-preciso-fazer-mais,70003249476
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-reforca-proposta-de-isolamento-social-contra-coronavirus-mas-diz-que-e-preciso-fazer-mais,70003249476
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-03-17/infectados-nao-diagnosticados-aceleraram-explosao-do-coronavirus-na-china.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-03-17/infectados-nao-diagnosticados-aceleraram-explosao-do-coronavirus-na-china.html
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quadrados) e, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

interior possui cerca de 2 milhões de pessoas3 e, além disso, há grande número de pessoas 

idosas4, que, segundo a OMS, integram os grupos de risco de morte ou agravamento do estado 

de saúde pela COVID-19, não se podendo correr o risco de demora no tempo de resposta do 

serviço de transferência de pacientes diante de uma doença cujo agravamento tem sido 

traiçoeiro devido a uma pneumonia severa, sob pena de vivenciarmos uma grande tragédia 

humana em regiões nas quais ainda há populações tradicionais e mais sensíveis do ponto de 

vista epidemiológico (indígenas, quilombolas, ribeirinhos); 

 

CONSIDERANDO que a evolução diária de casos confirmados de COVID-19, no 

acumulado dos últimos 20 (vinte) dias, demonstra o forte impacto que municípios do interior 

têm sofrido por todo o Estado e sinaliza, de forma preocupante, um crescimento exponencial 

da doença: 

 

 

CONSIDERANDO que o município de Humaitá-AM (com população estimada de 

55.080 habitantes), segundo Boletim atualizado na data de 2 de julho (quinta-feira), caminha 

em crescente escalada, superando a marca dos 901 (novecentos e um) casos confirmados de 

                                                 
3 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama  
4  
Pirâmide etária disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama, sendo certo que, em 2020, a 

população idosa naturalmente aumentou: 
 
 
 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
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COVID-19, contando ainda com 55 (cinquenta e cinco) casos em investigação e 20 (vinte) 

mortes registradas e 44 (quarenta e quatro) pacientes internados; 

 

CONSIDERANDO que o município de Humaitá faz fronteira com o Município de 

Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, distante apenas 200 km do Estado vizinho; 

 

CONSIDERANDO que, em 01/07/2020, por causa do avanço da pandemia do novo 

coronavírus e o aumento na taxa de ocupação de UTIs, 23 cidades de Rondônia retornaram para 

a Fase 1 do decreto de Distanciamento Social Controlado, que permite apenas a abertura de 

serviços essenciais e de parte do comércio com serviços de retirada ou entrega em domicílio, 

estando Porto Velho na lista das cidades;5  

 

CONSIDERANDO que, em 02/07/2020, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na 

Macrorregião I, da qual Porto Velho pertencente, alcançou o percentual de 90.09% da 

capacidade máxima, sendo certo que os casos graves do município de Humaitá são atualmente 

encaminhados para tratamento no município de Porto Velho/RO;6 

 

CONSIDERANDO que, em 02/07/2020, Porto Velho totalizou 13.332 casos 

confirmados e 366 óbitos em razão da COVID-197; 

 

CONSIDERANDO que, pela proximidade geográfica, o alto número de casos 

confirmados na capital do Estado vizinho, além do colapso do sistema de saúde de Porto 

Velho/RO, interfere diretamente na disseminação do vírus no município de Humaitá; 

 

                                                 
5 https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/06/30/fases-de-distanciamento-23-cidades-de-rondonia-

vao-regredir-para-a-fase-1-em-julho.ghtml 
6 http://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/LeitosEvolucao 
7 www.rondonia.ro.gov.br/edicao-108-boletim-diario-sobre-coronavirus-em-rondonia/ 
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CONSIDERANDO ainda que, como sabido, existe um elevado número de 

subnotificação8 (casos de pessoas contaminadas os quais são desconhecidos por ausência de 

testagem em massa da população), e que, segundo estudos científicos, o número real de casos 

de pessoas contaminadas com a COVID-19 deve ser 15 vezes maior do que o número de casos 

notificados; 

 

CONSIDERANDO que há notícias reiteradas trazidas pela população de Humaitá-

AM no sentido de que há aglomeração de pessoas em ruas, praças e mercados na cidade; 

 

CONSIDERANDO que no hospital de Humaitá há cerca de 44 unidades de cuidados 

intermediários, o que ainda se mostra insuficiente, diante da ausência de UTIs9;  

 

CONSIDERANDO que vários municípios do Amazonas, a exemplo de Borba, 

Manicoré e Nova Olinda do Norte, já adotaram, por meio de decretos municipais, restrição total 

de circulação de pessoas, por determinado período de horas, no perímetro urbano e rural, 

ressalvado o trânsito para atividades essenciais, com o fim de conter a disseminação do vírus; 

 

CONSIDERANDO a premente necessidade de o município efetivamente fiscalizar os 

decretos municipais que abordam medidas preventivas de combate à proliferação do novo 

coronavírus, sob pena de, dado o avanço da doença e a sobrecarga no sistema de saúde, chegar-

se à drástica medida de estabelecer o chamado lockdown10; 

                                                 
8    Estudo da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Brasília (UnB) estima que número de infectados 

pela COVID-19 pode ser 15 vezes maior do que o registrado. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/opiniao/subnotificacao-faz-com-que-dados-oficiais-nao-retratem-realidade-24392797  

9  https://acriticadehumaita.com.br/com-entrega-de-respiradores-pelo-governo-do-estado-a-humaita-
municipios-polos-passam-a-contar-com-44-ucis/ 

10  (...) Esta medida é uma intervenção aplicada a uma comunidade, uma cidade ou uma região, com o objetivo de 
restringir a interação entre as pessoas e interromper qualquer atividade por um curto período de tempo, com 
exceção de saídas para atividades básicas como comprar mantimentos ou remédios. Em sua vigência ninguém 
tem permissão para entrar ou sair do perímetro isolado.  É a progressão das medidas de distanciamento social para 
uma quarentena comunitária (...)  
Conceito disponível em https://www.ufrgs.br/telessauders/posts_coronavirus/qual-a-diferenca-de-
distanciamento-social-isolamento-e-quarentena/   

https://oglobo.globo.com/opiniao/subnotificacao-faz-com-que-dados-oficiais-nao-retratem-realidade-24392797
https://acriticadehumaita.com.br/com-entrega-de-respiradores-pelo-governo-do-estado-a-humaita-municipios-polos-passam-a-contar-com-44-ucis/
https://acriticadehumaita.com.br/com-entrega-de-respiradores-pelo-governo-do-estado-a-humaita-municipios-polos-passam-a-contar-com-44-ucis/
https://www.ufrgs.br/telessauders/posts_coronavirus/qual-a-diferenca-de-distanciamento-social-isolamento-e-quarentena/
https://www.ufrgs.br/telessauders/posts_coronavirus/qual-a-diferenca-de-distanciamento-social-isolamento-e-quarentena/
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CONSIDERANDO que a vida e a saúde (Art. 5º, caput, e Art. 196, caput, ambos da 

Constituição da República) são direitos humanos e fundamentais, dos quais toda e qualquer 

pessoa é titular, constituindo dever do poder público (em qualquer esfera) garanti-los, 

colocando-os a salvo de qualquer risco, tutelando, assim, a sua promoção, proteção e 

recuperação; 

 

CONSIDERANDO a importância da utilização do instrumento da recomendação pela 

Defensoria Pública sempre que houver a constatação ou a possibilidade de violações de direitos 

de vulneráveis, conforme se depreende da análise do Art. 134 da Constituição de 1.988; 

 

CONSIDERANDO que o Art. 4º, incisos II e X, da LC 80/1.994, aponta que são funções 

institucionais da Defensoria Pública a promoção prioritária da solução extrajudicial de 

conflitos, bem como a realização da mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos 

necessitados; 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública enviou, no dia 9 de junho de 2020, a 

Recomendação nº 013/2020, solicitando a adoção de medidas restritivas, tais como a restrição 

total de circulação de pessoas em determinados horários, a ampliação da suspensão de serviços 

considerados não essenciais, entre outras medidas, o que não foi acatado pela Prefeitura de 

Humaitá/AM;  

 

CONSIDERANDO que desde a publicação do Decreto Municipal nº 137/2020 de 26 

de junho de 2020, que dispõe sobre o retorno gradual das atividades comerciais, religiosas e 

outras, o número de casos confirmados e o número de óbito aumentou significativamente, 

conforme boletim diário apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 

CONSIDERANDO que desde a data da vigência do Decreto Municipal nº 137/2020, 

fato que ocorreu em 27 de junho de 2020 até o dia 2 de julho de 2020, o número de casos 
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confirmados saltou de 679 para 901, e o número de óbitos saltou de 15 para 20, conforme 

boletim diário apresentado pela secretaria municipal de saúde, em menos de 7 dias; devendo, 

assim, o referido Decreto Municipal impulsionar significativamente o crescimento desses 

dados; 

 

CONSIDERANDO o estudo elaborado pela economista Beatriz dos Santos11,  no dia 

29 de junho de 2020, em anexo, demonstrando que Humaitá está passando pela pior fase da 

pandemia, estando  com ausência de leitos  e piores índices  que suas cidades vizinhas, estando,  

ainda,  em crescente curva de infectados e que no referido estudo foi verificado que, para a 

contenção do vírus e melhoria do sistema de saúde,  faz-se necessárioo desenvolvimento de um 

plano de retomada para reabertura das atividades econômicas, determinando condições a 

serem seguidas por todos, levando em consideração as realidades de cada estabelecimento, 

atividade e bairro, em conjunto com a capacidade de atendimento da saúde à população. Além 

da propagação das medidas favoráveis para o município desacelerar o potencial crescimento 

do vírus por meio do isolamento social e distanciamento social;  

 

RESOLVEM RECOMENDAR DE FORMA CONJUNTA: 

 

Art. 1º. Ao município de Humaitá-AM, com urgência, que promova novo decreto, 

determinando medidas de isolamento social, fechamento de serviços não essenciais e 

proibição total de circulação de pessoas entre as 16 horas da tarde e as 6 horas da manhã, com 

ressalvas aos casos urgentes, pelo período de 10 (dez) dias, com a finalidade de achatar/reduzir 

a curva de crescimento de casos de COVID-19; 

 

                                                 
11 Economista, Mestra em Política e Gestão Ambiental, Dra. em Ciências Ambientais e 

Sustentabilidade na Amazônia 
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Art. 2º. Ao município de Humaitá-AM, com urgência, que dê efetividade aos decretos 

municipais voltados ao distanciamento social e à obrigatoriedade do uso de máscaras, com o 

intuito de prevenir o aumento acentuado de novos casos de COVID-19. 

 

Subsidiariamente, em não sendo atendidas às recomendações acima indicadas, 

pugna-se para que esse municí pio apresente estudo cientí fico acerca das medidas de contença o  

do ví rus, com os para metros de abertura do come rcio e apontamento de suficie ncia do sistema 

de sau de, tendo em vista que a reabertura do come rcio ocorreu sem qualquer cumprimento de 

fases e no pico do nu mero de conta gios na cidade, conforme demonstra o estudo em anexo, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento deste documento.  

 

Concede-se ainda o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que sejam enviadas 

ao endereço eletro nico dpeamhumaita@gmail.com a cie ncia da presente Recomendaça o e 

informaço es sobre as medidas ja  adotadas e as aqui recomendadas. A ause ncia de resposta ou 

o na o acatamento da presente Recomendaça o podera o gerar a adoça o de outras medidas que 

se façam necessa rias para fazer cessar a situaça o de risco a  sau de pu blica. 

 

Humaitá/AM, 03 de julho de 2020. 
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