
Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública da Seção Judiciária da Comarca de Telêmaco
Borba/PR

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA CONJUNTA n.º   01  /2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, neste ato representado

pelos  órgãos  de  execução  que  esta  subscrevem,  no  exercício  das  atribuições previstas  nos

artigos 127, caput e 129, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, bem como no artigo 27,

parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público);

Considerando  o contido  no  artigo  127,  caput, da  Constituição  Federal,  que

dispõe que “o Ministério  Público é  instituição  permanente,  essencial  à função jurisdicional  do

Estado,  incumbindo-lhe a  defesa  da  ordem jurídica,  do  regime democrático  e  dos  interesses

sociais e individuais indisponíveis”;

Considerando que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos

Poderes  Públicos  aos direitos  assegurados na Constituição  Federal,  promovendo as medidas

necessárias à sua garantia (artigo 129, inciso II, da Constituição Federal);

Considerando  o  disposto  nos  artigos  129,  inciso  III  da  mesma  Carta

Constitucional,  bem como no  artigo 120,  inciso III  da Constituição do Estado do Paraná que

atribuem ao Ministério Público a função institucional de “promover o inquérito civil e a ação civil

pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses

difusos e coletivos”;

Considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo

o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício,  visando a redução de

riscos de doenças e de outros agravos e o estabelecimento de condições que assegurem o

acesso  universal  e  igualitário às  ações  e  aos  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e

recuperação, conforme disposto no artigo 2° da Lei n° 8.080/90;

Considerando  o contido na  Lei Federal n.º 13.979/2020,  que dispôs sobre as

medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional

decorrente  do  coronavírus,  responsável  pelo  surto  iniciado  em 2019,  que  se  expande  até  o
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momento,  prevendo  a  possibilidade  de  aplicação  de  medidas  de  restrição  de  liberdades

individuais, quando existentes evidências científicas e informações estratégicas em saúde, que

para tanto convirjam, devendo elas serem limitadas no tempo e no espaço mínimo indispensável à

preservação da saúde pública (artigo 3º, §1º);

Considerando as  medidas  de  restrição  foram  regulamentadas  pela Portaria

GM/MS n.º 356/2020, ato que também autorizou os gestores de saúde locais a adotá-las (artigo

3º, §7º, II);

Considerando que em data  de  16 de março de 2020,  o  Estado do Paraná

editou o Decreto n.º 4.230, complementado pelo Decreto n.º 4.258, dispondo sobre providências

para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus  e  determinando,  dentre  outras  importantes  medidas,  a  expedição  de  atos  pela

Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria de Estado da Segurança Pública para implementação

de atos que limitem a transmissão do vírus;

Considerando que o Decreto Estadual n.º 4.230/2020 determinou, a partir de 16

de março de 2020, a suspensão de eventos abertos ao público de qualquer natureza, com

aglomeração acima de 50 pessoas (circunstância que pode ser alterada conforme a evolução

dos fatos), com aplicabilidade,  no que couber,  aos municípios,  e que tal documento também

estabeleceu  como  atuarão  os  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  Estadual,

especialmente quanto à necessidade administrativa técnica e operacional de suspensão parcial ou

total  de atividades e  atendimento  ao  público,  à  instituição  de teletrabalho  aos servidores,  ao

quantitativo mínimo e sistema de rodízio, além de dar outras disposições;

Considerando que o artigo 19 do referido Decreto Estadual estabeleceu que “A

adoção das medidas previstas neste Decreto deverá ser considerada pela iniciativa privada em

regime de colaboração no enfrentamento da emergência de saúde pública, em decorrência

da Infecção Humana pelo COVID-19, bem como poderão ser reavaliadas a qualquer tempo de

acordo com a evolução da pandemia.” - destacou-se; 

Considerando que o Decreto Estadual n.º 4301/2020 determinou, no âmbito do

setor  privado,  a  suspensão  das  seguintes  atividades:  I  –  shopping  centers,  galerias  e
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estabelecimentos congêneres; e II – academias ou centros de ginásticas;

Considerando  que na data  de 21 de março de 2020,  por  meio do  Decreto

Estadual n.º 4317/2020, o Estado do Paraná determinou seja considerada, no âmbito da iniciativa

privada,  a  suspensão  dos serviços  e  atividades  não  essenciais  e  que  não atendam as

necessidades  inadiáveis  da  população,  elegendo  como  atividades  e  serviços  essenciais

(parágrafo único do artigo 2º) os seguintes: 

I - tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás
e combustíveis;
II - assistência médica e hospitalar;
III - assistência veterinária;
IV  -  produção,  distribuição e  comercialização  de medicamentos  para  uso  humano e
veterinário e produtos odonto-médico-hospitalares, inclusive na modalidade de delivery e
similares;
V - produção, distribuição e comercialização de alimentos de uso humano e veterinário,
inclusive na modalidade de entrega delivery e similares;
VI - agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à
vida animal;
VII – funerários;
VIII  -  transporte  coletivo,  inclusive serviços  de  táxi  e  transporte  remunerado  privado
individual de passageiros;
IX - fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade
esteja autorizada ao funcionamento;
X - transporte de profissionais da saúde e de coleta de lixo;
XI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
XII – telecomunicações;
XIII  -  guarda,  uso  e  controle  de  substâncias  radioativas,  equipamentos  e  materiais
nucleares;
XIV - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
XV – imprensa;
XVI - Segurança privada;
XVII - transporte de cargas de cadeias e fornecimento de bens e serviços;
XVIII - serviço postal e o correio aéreo nacional;
XIX - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;
XX - compensação bancária;
XXI - atividades médico-periciais relacionadas ao regime geral de previdência social e à
assistência social;
XXII - atividades médico-periciais relacionadas à caracterização do impedimento físico,
mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência por meio da integração de
equipes multiprofissionais  e interdisciplinares para fins de  reconhecimento de direitos
previstos em lei, em especial a Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência);
XXIII - outras prestações médico-periciais da carreira do Perito Médico, indispensáveis
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
XXIV - setores industrial e da construção civil, em geral.
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Considerando que todas as pessoas devem se sujeitar ao cumprimento das

medidas  restritivas  decretadas  pelas  autoridades  sanitárias,  sendo  que  seu  descumprimento

poderá acarretar medidas de responsabilização civil, administrativa e penal, a teor do disposto no

artigo 3º, § 4º da Lei n.º 13.979/2020, e artigo 5º da Portaria GM/MS n.º 356/2020;

Considerando que a Portaria Interministerial n.º 5/2020 (Ministério da Saúde e

Ministério da Justiça e Segurança Pública) reforça o caráter obrigatório da sujeição às medidas

restritivas,  assinalando  a  possibilidade  de  enquadramento  da  conduta  daqueles  que  as

desrespeitarem nos tipos penais dos artigos 268 (infração de medida sanitária preventiva)1 e 330

(desobediência) do Código Penal, não se descartando a configuração de crime mais gravoso a

depender do resultado fático causado;

Considerando a Portaria n.º 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, Declara

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção

Humana pelo  novo  Coronavírus,  e  que da  mesma forma,  o  Decreto  Estadual  n.º  4298/2020

Declara Situação de Emergência em todo o território parananense;

Considerando que a Organização Mundial da Saúde classificou o Coronavírus

como  uma  “pandemia”,  cobrando  uma  ação  dos  governos  compatível  com  a  gravidade  da

situação  a  ser  enfrentada.  De  acordo  com Tedros  Ghebreyesus,  diretor-geral  da  OMS  “Nas

últimas duas semanas, o número de casos de Covid-19 [doença provocada pelo vírus] fora da

China aumentou 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou. Temos mais de 118 mil

infecções em 114 nações, sendo que 4 291 pessoas morreram”23;

Considerando que o período de incubação do Coronavírus é o tempo entre ser

infectado pelo  vírus e  o início dos sintomas da doença.  As estimativas atuais  do  período de

incubação variam de 1 a 14 dias, mais frequentemente ao redor de cinco dias. Essas estimativas

1 Art.  268 -  Infringir  determinação do poder  público,  destinada a impedir  introdução ou propagação de
doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a
profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.
2 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/13/casos-confirmados-de-novo-coronavirus-no-brasil-

em-13-de-marco.ghtml 
3 https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/03/11/proliferacao-de-coronavirus-leva-oms-a-declarar-

pandemia.htm 
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estão sendo atualizados à medida que mais dados se tornam disponíveis. (fonte: OPAS);

Considerando que não se sabe ao certo quanto tempo o vírus que causa o

COVID-19 sobrevive em superfícies, mas ele parece se comportar como outros coronavírus. Uma

série de estudos aponta que os coronavírus (incluindo informações preliminares sobre o vírus

COVID-19) podem persistir nas superfícies por algumas horas ou até vários dias. Isso pode variar

conforme diferentes  condições  (por  exemplo,  tipo  de  superfície,  temperatura  ou  umidade  do

ambiente);

Considerando que o Ministério da Saúde declarou no dia 20 de março de 2020,

por meio da Portaria n.º 454/2020, que o Brasil se encontra em fase de transmissão comunitária

do Coronavírus, alertando seu sítio virtual que: “Em termos práticos, a declaração é um comando

do  Ministério  da  Saúde  para  que  todos  os  gestores  nacionais  adotem  medidas  para

promover o distanciamento social e evitar aglomerações, conhecidas como medidas não

farmacológicas, ou seja, que não envolvem o uso de medicamentos ou vacinas”4 - destacou-

se;

Considerando a necessidade de se adotar medidas preventivas no âmbito dos

Municípios da Seção de Telêmaco Borba para diminuir os riscos de contaminação e propagação

da doença;

Considerando a conveniência em se diminuir, o quanto possível, a circulação de

pessoas nas ruas, mercados, bares, restaurantes, academias, etc., de modo a reduzir o perigo de

contágio e proliferação da enfermidade;

Considerando que o isolamento social é fundamental para evitar disseminação

do Coronavírus, eis que o contágio ocorre com simples contato entre pessoas;

Considerando que o COVID-19 tem taxa de mortalidade que se eleva entre

idosos e pessoas com doenças crônicas;

4 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46568-ministerio-da-saude-declara-transmissao-comunitaria-
nacional 
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Considerando que se as pessoas adoecerem ao mesmo tempo, o sistema de

saúde não suportará a demanda de atendimentos;

Considerando  que a recomendação, de acordo com a Resolução n.º 164/17

(artigo 1º),  expedida  pelo Conselho Nacional  do Ministério Público,  é instrumento de atuação

extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas

e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou

deixar  de  praticar  determinados  atos  em  benefício  da  melhoria  dos  serviços  públicos  e  de

relevância  pública  ou  do  respeito  aos  interesses,  direitos  e  bens  defendidos  pela  instituição,

atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas;

Expedem,  em  caráter  conjunto,  a  presente  RECOMENDAÇÃO

ADMINISTRATIVA,  ao Sr.  Márcio Artur  de Matos e  ao Sr.  Edemilson Pukanski, Prefeito e

Secretário de Saúde de  Telêmaco Borba, respectivamente; ao Sr.  Lauir de Oliveira e à Sra.

Zindamir Dias Prestes, Prefeito e Secretária de Saúde de Imbaú, respectivamente; ao Sr. Rildo

Emanoel Leonardi  e ao Sr.  Wilson Silva Junior, Prefeito e Secretário de Saúde de  Tibagi,

respectivamente; ao Sr. Antônio Helly Santiago e ao Sr. Marcelo Bahnert de Camargo, Prefeito

e Secretário de Saúde de Ventania, respectivamente; a Sra. Lourdes Banach e ao Sr. Francisco

Leônidas Carneiro Junior, Prefeita e Secretário de Saúde de Ortigueira, respectivamente; e, ao

Sr.  Frederico Bittencourt  Hornung e ao Sr.  Germano Millarch Barbosa e Silva,  Prefeito e

Secretário  de  Saúde  de  Reserva,  respectivamente;  a  fim  de imediatamente adotarem  as

medidas abaixo elencadas:

 

1) Orientar a população de seus Municípios sobre a imediada necessidade de

isolamento domiciliar de  todos os cidadãos, não apenas idosos e pessoas do grupo de risco,

devendo os cidadãos que assim podem, permanecerem em suas residências, não frequentando

ambientes de convivência comunitária como ruas,  bares,  restaurantes,  academias e afins,  de

modo a reduzir o perigo de contágio e proliferação da enfermidade;

2) Informar a população no que consiste o isolamento domiciliar a fim de evitar

alardes desnecessários à comunidade;
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3) Informar a população quanto às medidas preventivas sanitárias necessárias e

imprescindíveis que devem passar a adotas nas suas rotinas diárias;

4) Adotar medidas, em observância aos Decretos Estaduais n.º 4301/2020 e n.º

4317/2020, para o fim de, no âmbito do setor privado, suspender as atividades e serviços que não

sejam  essenciais,  assim  como  as  atividades  de shopping  centers,  galerias,

estabelecimentos congêneres, e academias ou centros de ginásticas;

5)  Adotar  medidas  a  fim  de  que  os  estabelecimentos  comerciais  que

permaneçam abertos, em razão de envolver serviços e atividades essenciais, adotem medidas

para que os consumidores e funcionários permaneçam em uma distância mínima de 01 (um)

metro uma das outras, bem como para que estes estabelecimentos observem rigorosamente as

cautelas necessárias de higiene no local,  pelos seus funcionários e consumidores, para evitar

propagação do COVID-19;

6) Adotar medidas para suspender as atividades de hotéis, pousadas e similares;

7) Adotar  medidas para proibir  a  utilização de unidades recreativas,  parques

infantis e “playgrounds”;

8) Adotar medidas visando à proibição de reuniões, missas e cultos em igrejas,

templos e afins, independente do número de pessoas que se reúnam;

9)  Adotar medidas visando à proibição de entrada e circulação de veículos de

turismo (ônibus, van e micro-ônibus) provenientes de qualquer outro município;

10) Adotar providências para  garantir o funcionamento da atenção primária no

território dos Municípios, sem a suspensão do expediente ou determinação de ponto facultativo

em  Unidades  Básicas  de  Saúde  e  Estratégias  Saúde  da  Família,  sob  pena  de  prática  de

improbidade administrativa, crime de omissão de socorro e infração sanitária capitulada no artigo

63, inciso VI, do Código Sanitário Estadual;

11) Definir  o  conceito  de  aglomeração  pública  diante  das  circunstâncias
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epidemiológicas do Município, para compreensão do alcance dos Decretos Municipais;

12) Dar ampla divulgação a essa orientação por meio das mídias sociais, rádios,

e sítios eletrônicos;

O  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  requisita  que  os  destinatários

encaminhem,  no prazo de  03  (três)  dias,  resposta  escrita  no que diz  respeito  ao  eventual

cumprimento da presente recomendação, acompanhada da documentação pertinente, e informem

sobre o seu acatamento em 48 (quarenta e oito) horas.

Por fim, ressalte-se que as medidas recomendadas não esgotam a necessidade

de continuidade de adoção de outras providências pelos Municípios para prevenir a disseminação

do COVID-19.

Telêmaco Borba/PR, 22 de março de 2020.

VANESSA SCOPEL BONATTO

Promotora de Justiça de Telêmaco Borba

JULIANA SCHASIEPEN RIBEIRO

GONÇALVES

Promotora de Justiça de Tibagi

RAFAEL FABRIS

Promotor de Justiça de Ortigueira

SAMUEL SPENGLER

Promotor de Justiça de Reserva
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