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RECOMENDAÇÃO Nº 02/2020

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ,  por

intermédio do Promotor de Justiça signatário da presente, no exercício de suas

atribuições constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO  que  o  artigo  127  da  Constituição  Federal  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 o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n°

8.625/93 faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos

órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando aos

destinatários adequada e imediata divulgação; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos

assegurados na Constituição Federal sempre que necessário for para a garantia

dos interesses coletivos, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei 8.625/93; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete zelar pelo efetivo respeito

dos  Poderes  Públicos  aos  direitos  assegurados  na  Constituição  Federal,

promovendo as medidas necessárias para tanto;

CONSIDERANDO  o  disposto  no  196,  da  Constituição  Federal,  o  qual

estabelece  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido

mediante  políticas  sociais  e  econômicas  que  visem  à  redução  do  risco  de
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doença  e  de outros  agravos e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e

serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

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

poderão  ser  adotadas  para  o  enfrentamento  da  pandemia  de  COVID19,  de

forma exemplificativa, diante da complexidade da matéria;

CONSIDERANDO que  o  Decreto-Municipal  156/2020  decretou  situação  de

emergência  em  Francisco  Beltrão,  proibindo  o  funcionamento  de  vários

estabelecimentos  e  atividades  no  seu  artigo  5º,  estabelecendo  diversas

medidas para prevenção da propagação do coronavírus;

CONSIDERANDO que o Decreto-Municipal 156/2020 previu no artigo 5º que a

proibição de funcionamento das atividades e estabelecimentos se daria pelo

prazo de 15 dias corridos, a partir das 18h do dia 20.03.2020;

CONSIDERANDO que o Decreto-Municipal 161/2020 franqueou a reabertura

de  diversos  estabelecimentos  e  atividades,  o  que  notoriamente  ocasionou

grande  aglomeração  de  pessoas  no  centro  de  Francisco  Beltrão  e  fluxo  de

milhares de pessoas e veículos nos dias 30 e 31 de março (segunda e terça-

feira) para este Município;

CONSIDERANDO que  o  Decreto-Municipal  162/2020  revogou  o  Decreto-

Municipal 161/2020, retomando-se as medidas de contenção social previstas no

Decreto-Municipal 156/2020;

CONSIDERANDO que  as  repercussões  decorrentes do  afrouxamento  das

medidas de contenção social, que estavam em curso por apenas 9 (nove) dias,

somente poderão ser avaliadas dentro de 14 dias, tempo1 que pode durar a

incubação do coronavírus, da data do contato até início dos sintomas;

CONSIDERANDO que somente após o curso de 14 dias, iniciados do dia 1º de

abril  no qual se retomaram as proibições do artigo 5º do Decreto-Municipal

1http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha  , acesso em 02 de abril de 2020.
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156/2020, é que se poderá avaliar o impacto epidemiológico das medidas de

afrouxamento do isolamento social que culminaram na aglomeração de pessoas

no centro de Francisco Beltrão e no afluxo de milhares de veículos e pessoas a

este Município;

CONSIDERANDO que  a  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  do  Paraná,  por

intermédio da 8ª Regional, pontua que o Decreto Estadual n.º 4.230, de 16 de

março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento do coronavírus

no Estado do Paraná, destaca, com relação às práticas a serem adotadas pela

iniciativa  privada,  a  suspensão  de  atividades  de  shopping  centers,  galerias,

centros comerciais, academias, centros de ginástica e esportes em geral, sendo

que o Decreto Estadual n.º 4.317, de 21 de março de 2020, estabelece que

deverá  ser  considerada,  no  âmbito  da  iniciativa  privada,  a  suspensão  dos

serviços  e  atividades  não  essenciais  e  que  não  atendam  as  necessidades

inadiáveis  da  população,  ressaltando-se  a  não  interferência  nos  serviços  e

atividades considerados essenciais;

CONSIDERANDO que os atos normativos do Governo do Estado do Paraná não

preveem prazo para o término das medidas de contenção social;

CONSIDERANDO o posicionamento institucional2 do  MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARANÁ sobre a imprescindibilidade da contínua adoção de

todas  as  medidas  necessárias  para  a  preservação  da  vida  e  da  saúde,

principalmente  por  meio  da  contenção  social,  isolamento  e  mesmo  a

quarentena, quando assim declarada nos termos da lei federal que a prevê. 

RESOLVE:

RECOMENDAR, nos termos do artigo 27, parágrafo único, inciso

IV, da Lei 8.625/93 e artigo 58, VII, da Lei Complementar Estadual 85/1999, ao

Prefeito  do Município  de  Francisco  Beltrão/PR,  Excelentíssimo  Sr.  Cléber

Fontana:

2http://www.mppr.mp.br/2020/03/22463,10/MPPR-reitera-necessidade-de-contencao-e-  
isolamento-social.html, acesso em 02 de abril de 2020.
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I  –  a  prorrogação  das  medidas  de  contenção  social  previstas  no  Decreto-

Municipal 156/2020 por no mínimo mais 12 dias, a partir do dia 04 de abril de

2020, para se avaliar e mitigar os riscos epidemiológicos dos dois dias de amplo

funcionamento de atividades no Município, diante do período de incubação de

14 dias do covid-19.

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: Esta recomendação dá ciência

ao destinatário quanto às providências solicitadas, podendo implicar na adoção

de todas as providências administrativas e judiciais que se mostrem cabíveis,

devendo o destinatário informar as medidas que serão tomadas no prazo de 24

horas, no email franciscobeltrao.5prom@mppr.br.

Francisco Beltrão/PR, 2 de abril de 2020.

Hugo Napole Leone Cunha

PROMOTOR DE JUSTIÇA
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