
                                                           

                                

Recomendação nº 004/2020/NUCIDH/DPPR/DPU/MPE/MPT 

(Procedimento Administrativo nº MPPR - 0024.20. 000674-0)

(Procedimento Administrativo MPT -PROMO 000072.2020.09.009/5)

 

Prefeitura Municipal de Campo Mourão

Ao Senhor Prefeito Tauillo Tezelli 

Rua Brasill, nº 1487, Centro - Campo Mourão/PR

CEP: 87.301-140

Assunto: Retorno das atividades comerciais no Município.

Ilmo. Sr. Prefeito,

Com cordiais cumprimentos, a  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO PARANÁ, por meio do NÚCLEO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS – NUCIDH, a

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ e

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO vêm REQUERER E RECOMENDAR o que segue.

CONSIDERANDO  que  a  Organização  Mundial  de  Saúde,  em 11 de

março de 2020, declarou que a contaminação com o coronavírus (COVID-19) caracteriza-se

como  pandemia,  significando  o  risco  potencial  da  doença  infecciosa  atingir  a  população

mundial de forma simultânea, sem limitação a locais que já tenham sido identificados como de

transmissão interna.

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde determina que

o isolamento social é medida fundamental para a diminuição do número de casos;
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CONSIDERANDO o  Plano de  Contingência  Nacional  para  Infecção

Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 (Ministério da Saúde)1, verifica-se que as medidas

necessárias a evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação

nos espaços urbanos ou rurais. 

CONSIDERANDO  que o isolamento social  em  domicílio é,  portanto,

medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia; 

CONSIDERANDO que dentre as medidas tomadas pelo Ministério da

Saúde dentre elas a expedição da Portaria n. 454/2020 de 20/03/2020, onde foi declarado o

estado de transmissão comunitária do vírus;

CONSIDERANDO que, comprovadamente, já se sabe do crescimento

diário  de casos de contaminação  pelo  referido  vírus  confirmados no Brasil,  de  forma que,

atualmente, já foram contabilizados 107.780 casos confirmados e7.321 mortes2;

CONSIDERANDO que  no  Estado  do  Paraná  com  previsão  para

aumento exponencial de pessoas infectadas nas próximas semanas segundo têm advertido,

constantemente, as autoridades vinculadas ao Ministério da Saúde já conta com 1.562 casos

confirmados e 94 mortes3;

CONSIDERANDO que o Município de Campo Mourão apresenta, até a

presente data, um total de 44 casos confirmados e 4 óbitos; 

CONSIDERANDO que o Decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020,

determina a manutenção de funcionamento apenas de atividades essenciais e que, de acordo

com o art. 3° do Decreto são atividades essenciais as seguintes:

§  1º  São  serviços  públicos  e  atividades  essenciais  aqueles  indispensáveis  ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles
que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a

custódia de presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;

1 Disponível em https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-
COVID19.pdf. 
2 Disponível em: https://covid.saude.gov.br/
3 http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7343&tit=Sesa-confirma-mais-um-obito-e-48-
novos-casos-de-Covid-19
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V -  trânsito  e  transporte  interestadual  e  internacional  de passageiros;  (Redação

dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020)
VI - telecomunicações e internet; 
VII - serviço de call center; 
X  -  geração,  transmissão  e  distribuição  de energia  elétrica,  incluídos:               

(Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020)
a)  o  fornecimento  de  suprimentos  para  o  funcionamento  e  a  manutenção  das

centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia; e                 
(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

b) as respectivas obras de engenharia;                 (Incluído pelo Decreto nº 10.329,
de 2020) 

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente
ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos,
bebidas e materiais de construção;(Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020)

XIII - serviços funerários; 
XIV  -  guarda,  uso  e  controle  de  substâncias,  materiais  e  equipamentos  com

elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento
jurídico  brasileiro,  em  atendimento  aos  requisitos  de  segurança  sanitária,  metrologia,
controle ambiental e prevenção contra incêndios; (Redação dada pelo Decreto nº 10.329,
de 2020)

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos

animais; 
XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XVIII - vigilância agropecuária internacional; 
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 
XX  -  serviços  de  pagamento,  de  crédito  e  de  saque  e  aporte  prestados  pelas

instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; (Redação dada pelo Decreto nº
10.292, de 2020)

XXI - serviços postais; 
XXII -  serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em

geral; (Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020)
XXIII  -  serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de

dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira federal;  (Redação dada pelo Decreto nº

10.329, de 2020)
XXV  -  produção  e  distribuição  de  numerário  à  população  e  manutenção  da

infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos
Brasileiro;(Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XXVI - fiscalização ambiental; 
XXVII  -  produção  de  petróleo  e  produção,  distribuição  e  comercialização  de

combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;
(Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020)

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à
segurança;

XXIX  -  levantamento  e  análise  de  dados  geológicos  com  vistas  à  garantia  da
segurança coletiva,  notadamente por  meio de alerta  de riscos naturais  e  de cheias e
inundações; 

XXX - mercado de capitais e seguros; 
XXXI - cuidados com animais em cativeiro; 
XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em

andamento e às urgentes; 
XXXIII  -  atividades  médico-periciais  relacionadas  com  a  seguridade  social,

compreendidas no art. 194 da Constituição;  (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de
2020)

XXXIV  -  atividades  médico-periciais  relacionadas  com  a  caracterização  do
impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio
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da  integração  de  equipes  multiprofissionais  e  interdisciplinares,  para  fins  de
reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência;  (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de
2020)

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;  (Redação
dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

XXXVI - fiscalização do trabalho; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 
XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas

com a pandemia de que trata este Decreto; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 
XXXVIII  -  atividades  de  representação  judicial  e  extrajudicial,  assessoria  e

consultoria jurídicas exercidas pela advocacia pública da União, relacionadas à prestação
regular e tempestiva dos respectivos serviços públicos;  (Redação dada pelo Decreto nº
10.329, de 2020)

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações
do Ministério da Saúde; e (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

XL - unidades lotéricas. (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 
XLI - serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas e

usadas e de pneumáticos novos e remoldados; (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 
XLII - serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; (Incluído pelo Decreto

nº 10.329, de 2020) 
XLIII  -  atividades de desenvolvimento de produtos e serviços,  incluídas aquelas

realizadas por meio de start-ups, para os fins de que trata o art. 3º da Lei nº 13.979, de
2020  ;  (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020)   

XLIV  -  atividades  de  comércio  de  bens  e  serviços,  incluídas  aquelas  de
alimentação,  repouso,  limpeza,  higiene,  comercialização,  manutenção  e  assistência
técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte
e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas;
(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLV - atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros
benefícios relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as
determinações do Ministério da Saúde e dos órgãos responsáveis pela segurança e pela
saúde do trabalho;(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

XLVI - atividade de locação de veículos;  (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 
XLVII  -  atividades  de  produção,  distribuição,  comercialização,  manutenção,

reposição,  assistência  técnica,  monitoramento  e  inspeção  de  equipamentos  de
infraestrutura,  instalações,  máquinas  e  equipamentos  em  geral,  incluídos  elevadores,
escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização; (Incluído pelo Decreto nº
10.329, de 2020) 

XLVIII - atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e
produtos químicos, petroquímicos e plásticos em geral;(Incluído pelo Decreto nº 10.329,
de 2020) 

XLIX - atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de
dano irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e
as cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro;(Incluído pelo Decreto nº
10.329, de 2020) 

L - atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e
suprimento de bens minerais;(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

LI - atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas de
crédito ou estabelecimentos congêneres,  referentes aos programas governamentais ou
privados destinados a mitigar  as consequências econômicas da emergência de saúde
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, sem prejuízo do disposto nos incisos XX e
XL;(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

LII - produção, transporte e distribuição de gás natural; e  (Incluído pelo Decreto nº
10.329, de 2020) 

LIII - indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde,
higiene, alimentos e bebidas. (Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 
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CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de

2020,  reconheceu  o  estado  de  emergência  em  saúde  pública  no  Estado  do  Paraná,

estabelecendo  medidas  para  enfrentamento  da  emergência,  dentre  elas  o  isolamento  e  a

quarentena (art. 2º, I e II); 

CONSIDERANDO  que o Decreto Estadual 4.317, de 21 de março de

2020, determina que são serviços essenciais os seguintes:

Paragrafo único São considerados serviços e atividade essenciais: 
I - captação, tratamento e distribuição de água; (Redação dada pelo Decreto 4318 de 
22/03/2020) 
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 entrega 
delivery e similares; 
V - produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal, 
inclusive na modalidade de entrega, lojas de conveniência e similares, ainda que 
localizados em rodovias; (Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
VI - agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à 
manutenção da 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 dos serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo;
(Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
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 e entrega de cargas em geral; (Redação dada pelo Decreto 4318 de 
22/03/2020) 
XVIII - serviço postal e o correio aéreo nacional; 
XIX - controle de tráfego aéreo e navegação aérea; 
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, inclusive unidades lotéricas; (Redação 
dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
XXI - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas 
no art. 194 da Constituição Federal; (Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
XXII - atividades médico-periciais relacionadas com a 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 na Lei Federal n.º 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência); 
XXIII - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico, indispensáveis 
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; 
XXIV - setores industrial e da construção civil, em geral. 
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XXV - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos 
sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e 
distribuição de gás natural; (Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
XXVI - iluminação pública; (Incluído pelo Decreto 4318 de 22/03/2020) 
XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de 
combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; (Redação dada 
pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
XXVIII - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; (Incluído pelo Decreto 4318 
de 22/03/2020) 
XXIX- prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 
animais; (Incluído pelo Decreto 4318 de 22/03/2020) 
XXX- inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; (Incluído 
pelo Decreto 4318 de 22/03/2020) 
XXXI- vigilância agropecuária; (Incluído pelo Decreto 4318 de 22/03/2020) 
XXXII- produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; 
(Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
XXXIII- serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo 
automotor terrestre ou bicicleta; (Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
XXXIV - serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros 
integrantes do Sistema Paranaense de Fomento de que trata o Decreto nº 2.570, de 08 
de outubro de 2015, alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de setembro de 2019; 
(Incluído pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
XXXV - fiscalização do trabalho; (Incluído pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
XXXVI - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a
pandemia de que trata este Decreto; (Incluído pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
XXXVII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e 
tempestiva dos serviços públicos; (Incluído pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
XXXVIII - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações da 
Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde; (Incluído pelo Decreto 4388 de
30/03/2020) 
a) As atividades descritas no inciso XXXVIII deverão ser realizadas por meio de 
aconselhamento individual, a fim de evitar aglomerações, recomendando-se a adoção de
meios virtuais nos casos de reuniões coletivas. (Incluído pelo Decreto 4388 de 
30/03/2020) 
XXXIX - produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e de 
ambientes; (Incluído pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) 
XL - serviços de lavanderia hospitalar e industrial. (Incluído pelo Decreto 4388 de 
30/03/2020) 
XLI - atividades de advogados e contadores que não puderem ser prestadas por meio de
trabalho remoto; (Incluído pelo Decreto 4545 de 27/04/2020) 
XLII - treinamentos e qualificações exigidos dos eletricistas que trabalham nos contratos 
de distribuição de energia. (Incluído pelo Decreto 4545 de 27/04/2020) 
Art. 2A. São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao 
funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. (Incluído pelo Decreto 
4323 de 24/03/2020) 

CONSIDERANDO  que  o  citado  o  Decreto  Estadual  n°  4.317/2020

mantém a proibição de atividades e serviços privados não essenciais, sendo que em seu artigo

4°  preconiza  que  o  decreto  vigorará  enquanto  perdurar  o  estado  de  emergência  nacional

decorrente do Coronavírus (COVID-19);
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CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preventivas,

seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual;

CONSIDERANDO que 16 de abril de 2020, o Chefe do Poder Executivo

de Campo Mourão editou o Decreto Municipal n° 8477, que autorizou o retorno das atividades

e serviços privados de caráter não essencial,  em desacordo com as orientações do governo

federal e estadual; 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal  8.500,  de 28 de abril  de

2020, alterou e acrescentou dispositivos ao Decreto n° 8477 de 16 de abril, flexibilizando ainda

mais a abertura do comércio e demais atividades:

CONSIDERANDO  que  a  incumbe  fundamentalmente  à  Defensoria

Pública a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus,

judicial  e extrajudicial,  dos direitos individuais  e coletivos,  de forma integral  e  gratuita,  aos

necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o  contido  no  artigo  127,  da  Constituição

Federal da República, 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 a saúde configura um direito público subjetivo e

fundamental  (direito  à  vida)  do  ser  humano,  cujo  o  dever  de  tutelá-lo  foi  conferido  à

Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, II; 24, XII; 30, VII; 196; e 197, todos

da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que a livre iniciativa foi consagrada no artigo 170

da Lei Maior e deve ser guiada pela consecução da dignidade da vida humana, inserida na

Constituição Federal vigente com status de fundamento do Estado Democrático de Direito (art.

1º, III), a impor-se como vetor do ordenamento jurídico e valor orientador da interpretação do

sistema  constitucional.  Logo,  em  um  exercício  de  ponderação  de  valores,  diante  de  uma

pandemia e a atividade econômica, sem descurar de sua importância, não pode sobressair

sobre a vida humana eis que, não há economia sem a vida humana. Portanto, na esteira da

situação  enfrentada  mundialmente,  o  exercício  do  livre  comércio  deve  ceder  em  face  da

preservação da saúde pública e da vida, tomando-se como vetor de concretização da norma
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constitucional o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do direito à saúde em

vista da situação objetiva posta; 

CONSIDERANDO que, na situação atual, o funcionamento de qualquer

atividade privada, principalmente no ramo comercial, obedecendo somente ao distanciamento

mínimo  entre pessoas, não cumpre, de modo razoável e proporcional, o princípio da  proteção

integral à saúde pública,  nem mesmo protege, suficientemente, os direitos fundamentais de

todos aqueles sujeitos à contaminação e contágio do vírus visto que, na valorosa intenção de

observar-se somente os exercícios e direitos de liberdade econômica,  faz contribuir  para o

contágio e contaminação comunitária do vírus.

RECOMENDAMOS  À  PREFEITURA  DE  CAMPO  MOURÃO,  NA

PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, QUE:

1) Determine  a  revogação  do  Decreto  8.477  e  posteriores  que

flexibilizaram a abertura do comércio e demais atividades consideradas não essenciais;

2) respeite e execute as recomendações, orientações e normas da  

Organização Mundial da Saúde-OMS, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da

Saúde do Paraná, concebidas para bem direcionarem,  com a precaução devida, a gradativa

flexibilização das medidas de distanciamento social estabelecidas ao enfrentamento da COVID-

19;

                         3)     abstenha-se de implantar atos capazes de promover ou incentivar

a liberação de atividades e serviços não essenciais, enquanto durar o estado de emergência

em saúde pública de emergência decorrente do novo Coronavírus, sem observar:  

a) a  apresentação  de  maneira  específica,  prévia  e  pública  de  

justificativas a respeito, com evidências técnico-científicas e apoiadas

em informações estratégicas de saúde; 

b) a implantação de rotinas diárias de fiscalização dessas atividades e  

serviços  através  de  suas  Secretarias -,  bem  como  de

responsabilização  administrativa  dos  possíveis  infratores,  uma  vez

esgotadas as tentativas de orientação e convencimento; 

c) a comprovação de que está organizado para atender os pacientes,  

inclusive  no  período  de  ápice  dos  casos  de  COVID-19,  com  a

estrutura física, de recursos, de pessoal e de EPI’s aos profissionais
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de saúde na quantidade e qualidade necessárias ao enfrentamento

do cenário epidemiológico; 

d) demonstrar  que  a  população  passou  a  cumprir  suas  orientações  

quanto ao distanciamento e isolamento social.

Para facilitar  o contato interinstitucional,  assinala-se o prazo de 48 (quarenta e oito)

horas (diante da gravidade do problema apresentado), para encaminhamento de resposta aos

seguintes  e-mails:  nucidh@defensoria.pr.def.br, campomourao.1prom@mppr.mp.br  e

prt09.dircmp@mpt.mp.br.

Campo Mourão, 5 de maio de 2020.

Mariana Gonzaga Amorim

Defensora Pública Coordenadora do NUCIDH

João Juliano Josué Francisco

Defensor Público Federal

Lincoln Luiz Pereira 

Promotor de Justiça 

Leonardo Ono

Procurador do Trabalho
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