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REF. NF Nº 0030.20.000627-5

Cascavel, 26 de março de 2020.

Exmº. Sr. Leonaldo Paranho,

DD. Prefeito do Município de Cascavel:

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA

CONSIDERANDO que  a  Lei  nº  13.979/20,  art.  3º,  define  medidas  que

poderão ser adotadas para o enfrentamento da pandemia de COVID19; 

CONSIDERANDO a natureza exemplificativa daquela enumeração,  dado à

complexidade e à novidade da matéria, bem como, à necessidade de defesa da saúde

pública, de relevância pública por definição constitucional;

CONSIDERANDO o atual cenário mundial, com 20.000 mortes, mais de 500

mil  infectados,  69  mil  internados  em  leitos  hospitalares  e  outros,  por  agravos

respiratórios decorrentes da Covid19;

CONSIDERANDO que a pandemia não mostra ares de diminuir, com a Itália

marcando trágicos 7.503 óbitos; a Espanha com 3.434 vítimas fatais e, a França com

1.331 mortos (231 nas últimas 24 horas)1; 

CONSIDERANDO que, segundo alerta de ontem (25/03/2020) da  OMS, os

EUA serão o novo  epicentro da pandemia (em 2 a 3 semanas) registrando  53 mil

infectados; 7,5 mil internados; 700 mortes (1,40%) e, hoje, em menos de 24 horas,

subido para 70.000 internados e, mais de 1.000 óbitos, isso tudo no país mais rico do

mundo, que pode se dar ao luxo de ter 53 mil leitos de UTI e, projetar ampliação para

140 mil respiradores, isso só em Nova York, só para ter uma noção, o Brasil tem 14,8

mil leitos de UTI para adultos2;

CONSIDERANDO que  o  novo  coronavírus  segue  se  disseminando  pela

América do Sul, tendo só para exemplificar, o Chile mais de 1000 casos confirmados

e, o Equador, 1.082, todos no início de suas crises;

1http://wwwrfirff/pt/unodo//f0f0030f5-coo/.idc9vcunodo/cnttfappapsso/nco/scf0cuitcuo/fto/scde.ido/cC330C00cpapodeuiap   
2https://o/gto/so/rgto/so/roo/u/so/oiedapde/oo/fo/oap.ifns/sfapsitcestapcpfepapfapdo/cpapfapceoffeotapfcoo/.idc9vcdi-cseofetapfio/cdo/cuioistefio/cdapc  

sapndecf430f5-v7f 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/brasil-esta-preparado-para-enfrentar-covid-19-diz-secretario-do-ministerio-da-saude-24325972
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/brasil-esta-preparado-para-enfrentar-covid-19-diz-secretario-do-ministerio-da-saude-24325972
http://www.rfi.fr/pt/mundo/20200325-covid-19-mundo-ultrapassou-os-20-mil-mortos-devido-%C3%A0-pandemia
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CONSIDERANDO que  todos  os  outros  países  do  cone  sul  estão

recrudescendo suas medidas, a exemplo da Bolívia3 que decretou prisão de até 10

anos para quem sair de casa; 

CONSIDERANDO que é o Brasil, o país que apresenta o maior número de

casos na América do Sul, sendo 2.433 casos confirmados e, 57 mortes;4

CONSIDERANDO que no Paraná,  segundo último Boletim Epidemiológico,

tem 97 confirmados e, 3.588 suspeitos;

CONSIDERANDO que em Cascavel, segundo último Boletim Epidemiológico,

há  439  suspeitos;  02  pacientes  em  isolamento  nas  UPAs  e,  05  enfermos  de

coronavírus em condições mais gravosas, internados na Ala de Retaguarda do HUOP;

CONSIDERANDO que V. Excia. Tornou pública em filmagem, que o tempo e

condições de isolamento social até agora realizado em Cascavel, já foram suficientes

para produzirem os efeitos sanitários necessários;

CONSIDERANDO que o COE de Cascavel, não havia sido ouvido sobre isso

e, que não encontramos qualquer embasamento científico que fundamente que em

uma semana de isolamento, algum resultado preventivo tenha sido atingido;

CONSIDERANDO  que  no  mesmo pronunciamento  V.  Excia.  Manifestou  a

intenção de decretar o retorno às atividades sociais em Cascavel já nos próximos dias,

sugerindo que possa ocorrer depois de sexta-feira (amanhã), portanto, provavelmente

na segunda-feira que vem;

CONSIDERANDO  que  no  dia  de  ontem  –  25.03.2020,  foi  divulgado  em

absoluta contrariedade com o até então definido pelo COE, que os ônibus urbanos já

estariam  liberados  para  transporte  dos  empregados  dos  setores  da  indústria  e,

supermercadistas;

CONSIDERANDO que tal medida gera o real e efetivo temor, de que seja o

que V. Excia. vá fazer após a reunião do COE, amanhã, rompendo com o isolamento

que começou na última sexta-feira em Cascavel,  dia 20.03.20, consoante a ata do

COE;

CONSIDERANDO que o referido discuso do dia 25.03.20, fez menção ao um

Plano de Ação;

CONSIDERANDO que não tivemos prévio acesso ao conteúdo do Plano;

3https://sfapsitretpapisroo/u/sfapsit/f0f0c030cf6/apo/c.i.o/cntiuapscoo/ioiapscso/sfeco/coo/fo/oap.ifnscoo/csfapsitcecoo/cunodo/rhtut   

4https://wwwrsfapsitdefapto/roo/ursf/f0f0/030/f5-/oo/uo/capcapuefioapctapioapceco/coapfisecestapo/ctidapodo/coo/ucapcoo/.idc9v   

https://www.brasildefato.com.br/2020/03/25/como-a-america-latina-e-o-caribe-estao-lidando-com-a-covid-19
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-26/ao-vivo-ultimas-noticias-sobre-o-coronavirus-no-brasil-e-no-mundo.html
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CONSIDERANDO  que os componentes do COE, externos ao Gabinete do

Chefe do Executivo, pelo que sabemos, também não tiveram prévio acesso ao Plano;

CONSIDERANDO que  sem  acesso  antecedente,  por  óbvio,  não  houve

construção de um projeto debatido;

CONSIDERANDO  que  esse  Plano  só  será  revelado  na  reunião  do  COE,

marcada para sexta-feira, 27.03.2020, às 17h00min;

CONSIDERANDO o justo receio de que na reunião referida, nada possa ser

de  fato  avaliado  e,  alterado,  tendo  aceito  o  Plano  como  proposto,  por  falta  de

oportunidade para que se exerça reflexão minimamente possível sobre a matéria;

CONSIDERANDO o justo receio de que assim, seja avaliado pelo COE, o

encerramento do processo preventivo do isolamento;

CONSIDERANDO que  não  há  razão  para  que  o  Ministério  Público  e,  os

demais membros do COE externos ao Poder Executivo Municipal sejam surpreendidos

por  um  Plano  que  não  tiveram  prévio  acesso,  em  especial  dado  ao  sistema  de

informação instantâneo de hoje;

CONSIDERANDO que tal conduta tem potencial para colocar em risco toda a

população, bem como o sistema público de saúde da região de Cascavel;

Vem  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  por  meio  de  seus  Promotores  de  Justiça

infrafirmados,  RECOMENDAR ADMINISTRATIVAMENTE a  V.  Excia.  e a seu  staff,

que:

1- Abstenha-se de efetuar qualquer liberação contrária às medidas

de isolamento até agora vigentes, sem que antes se tenha amplo

debate  no  COE  e  suas  Comissões  sobre  cada  medida,  cujas

deliberações deverão se dar com base exclusivamente em evidência

e fundamentos cientícos,  sem interferências diretas de posições

econômicas e polítcas;

2-  Revogue imediatamente qualquer  liberação já  realizada  desde

25/03/2020  e,  contrárias  às  medidas  de  isolamento  até  agora

vigentes;
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3-  Abstenha-se  de  impor  ao  COE,  qualquer  conduta  ou  posição,

permitndo a livre e técnica apreciação do Plano de Ação que será

proposto, comprometendo-se a respeitar a posição fundamentada

daquele Comitê.

O  descumprimento  desta  Recomendação  Administrativa,  implicará  em

imediata  propositura  de  Tutela  Inibitória  de  Ilícito,  bem  como,  de  outras  medidas

correspondentes, independente de posterior e eventual responsabilização pessoal por

dano moral coletivo.

A resposta deverá ser encaminhada para o e-mail desta 9ª Promotoria de

Justiça5.

Angelo Mazzucchi Santana Ferreira

Promotor de Justiça/9ª PJ

Luciano Machado de Souza

Promotor de Justiça/8ª PJ

Alex Fadel

Promotor de Justiça/16ª PJ

Guilherme Carneiro de Rezende

Promotor de Justiça/5ª PJ

Guilherme Gomes Pedrosa Schimin

Promotor de Justiça/17ª PJ

5 Ecuapit: oapsoap.etrvpfo/u@uppfruprsfr 
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