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Of. GG Nº      86 /2020                                                    Rio de Janeiro,   07 de maio de 2020. 

 

Excelentíssimo 

JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEM 
Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Av. Marechal Câmara, n° 370 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil - CEP 20020-080 

 

 

Assunto: Procedimento Administrativo MPRJ nº 2020.00314114 

 

Excelentíssimo Procurador Geral de Justiça, 

 

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência 

resposta ao Ofício 3ª PJTCID nº326/2020, Ofício nº 

392/2020/PRESIDÊNCIA/FIOCRUZ e Relatório da Fundação Oswaldo Cruz – 

Fiocruz, a este Governador, tal como endereçado pela Força-Tarefa de Atuação 

Integrada na Fiscalização das Ações Estaduais e Municipais de enfrentamento à 

Covid-19 (FTCOVID19/MPRJ) e pela 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 

Defesa da Cidadania da Capital, em complemento à recomendação remetida pelo 

Ofício EOPJ nº120, de 05 de maio de 2020. 

Destarte, aproveito, por oportuno, para me dirigir aos digníssimos 

representantes da Fiocruz, perfeitamente alinhados com este Governo de Estado no 

que concerne à defesa da vida e à proteção e segurança da população fluminense, 

inicialmente para informar sobre a criação do Conselho de Experts, nomeado pelo 

Decreto No. 47.020 de 03 de abril de 2020, que se reúne periodicamente, com a 

participação inclusive de representantes daquela Fundação, sendo que, da última 

reunião virtual, foram elencadas uma séries de cconsideraçoes e medidas, que passo a 

relacionar: 
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1. é fato que o aumento dos casos graves de COVID-19 no estado do Rio de 

Janeiro está caminhando para o consequente colapso do sistema de saúde; 

2. é fato também que este aumento ainda não atingiu o seu auge; 

3. ao que tudo indica, os esforços empreendidos para ampliar a rede de serviços 

de saúde têm sido insuficientes para estabelecer uma retaguarda segura diante 

da elevação da ocorrência de casos graves; 

4. a gravidade da epidemia se expressa no adoecimento e ocupação de leitos 

hospitalares, especialmente públicos, por grupos etários mais jovens, abaixo de 

cinquenta (50) anos, além dos idosos; 

5. amparado por relatórios diários que consolidam dados dos sistemas de saúde e 

de transporte, das agências de inteligência dos órgãos de segurança pública, do 

Gabinete de Segurança Institucional e da Defesa Civil, constata-se que 

paulatinamente a população fluminense não aderiu, na proporção em torno de 

setenta por cento (70%) que se esperava, às medidas de isolamento social 

ampliado já decretadas conforme se desprende das diversas cópias do Diário 

Oficial que instrui a presente resposta, resultando em frequentes aglomerações 

em diversas localidades, bairros e municípios; 

6. como bem alinhavado pelo relatório da Fiocruz, pari passu aos levantamentos 

estratégicos feitos junto a entidades no exterior, especificamente nos países 

diretamente mais afetados pela pandemia do Covid-19, a experiência 

internacional mostrou que o aprofundamento das medidas restritivas foram 

fundamentais para a redução do número de casos e óbitos. 

Assim sendo, e com o fito de não esvaziar as informações que serão prestadas 

em prazo oportuno a esse egrégio órgão, em resposta à Recomendação n° 24/2020 - 

FTCOVID-19/MPRJ, de 4 de maio do corrente, informo que determinei ao chefe do 

Gabinete de Acompanhamento e Fiscalização para que, junto às secretarias de estado 

de Governo, da Saúde, do Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações 
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Internacionais, de Transportes, da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros 

Militar e Defesa Civil, elaborem uma proposta de conteúdo com subsídios para que 

seja decretado o lockdown – isolamento total – no Estado do Rio de Janeiro, com o 

bloqueio de todas as entradas do estado do Rio de Janeiro e intermunicipais; proibição 

expressa da circulação de pessoas e veículos particulares nas cidades, exceto para as 

atividades de segurança, de manutenção da vida e da saúde, compras de gêneros 

alimentícios e serviços essenciais de entrega em domicílio; criação de um documento 

de autodeclaração amplamente disponibilizado para ser preenchido por toda pessoa 

que necessite circular nas cidades; e tornar obrigatório o uso de máscaras para todos 

que tiverem que justificadamente circular pelas cidades. 

 

Ademais já em andamento, o mesmo colegiado supra, encontra-se elaborando 

um plano de saída do lockdown, que deve incluir um conjunto de medidas voltadas 

para a saúde da população e da economia do estado, sendo pontuado por indicadores 

ou gatilhos, que balizarão os momentos ou fases dessa abertura, que será lenta e 

gradual, acompanhada por robustas medidas de fiscalização, acompanhamento e 

aplicação de sanções, plano este que, em linhas gerais, estará fundado na aplicação de 

estratégias de testagem de massa, que permitam monitorar a intensidade de portadores 

de anticorpos na população, sua variação temporal, e a identificação de indivíduos 

transmissores e seus contatos a serem submetidos a um regime de quarentena.  

 

Para tanto, medidas serão tomadas no sentido de promover uma integração de 

esforços desde o planejamento e na coordenação da adoção de medidas conjuntas com 

as prefeituras e com lideranças comunitárias das favelas e bairros da periferia para que 

– em conjunto com as unidades básicas de saúde, centros de assistência social, UPPs e 

outros serviços públicos que atuam nestes territórios – todos se mobilizem e 

colaborem com as medidas que já se encontram em andamento. Cito  a distribuição de 
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alimentos e produtos de higiene, bem como adequada comunicação com todos os 

segmentos da população, de modo que o lockdown seja efetivo, particularmente nos 

municípios mais atingidos, pelos motivos relacionados no relatório da Fiocruz, que 

coincidem com as informações que diariamente recebo em relatórios do grupo de 

fiscalização, e também nas comunidades mais vulneráveis. 

 

Por fim, renovo os votos de estima e consideração. 
 

 
WILSON WITZEL 

Governador do Estado do Rio de Janeiro 






















































