
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cornélio Procópio

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 17/2020
(Procedimento Preparatório nº 0043.20.000463-8)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO
PARANÁ, CNPJ nº 78.206.307/0001-30, por intermédio da 3ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Cornélio Procópio,  por  seu Membro Titular
adiante assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
nos  termos  regulamentados  pela Resolução  nº  001/2019-PGJ/CGMP,
expede  a  presente  RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA direcionada
aos  Excelentíssimos  Senhores  Chefes  dos  Poderes  Executivos  do
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, CNPJ nº 76.331.941/0001-70,
com  sede  na  Rua  Minas  Gerais,  nº  301,  Centro,  em  Cornélio
Procópio/PR, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que  está  em  trâmite  o
Inquérito Civil nº 0043.20.000463-8 perante esta 3ª Promotoria de Justiça
da  Comarca  de  Cornélio  Procópio,  com  o  objetivo  de  “investigar  o
descumprimento  das  medidas  sanitárias  preventivas  no  Município  de
Cornélio Procópio em razão da ocorrência de aglomerações em espaços
públicos e realização de festas em espaços privados com aglomerações
de pessoas”;

CONSIDERANDO que  é  indispensável  à
República Brasileira o exercício das funções institucionais do Ministério
Público quanto ao zelo pelos serviços de relevância pública e aos direitos
assegurados  na  Constituição,  promovendo  as  medidas  necessárias  a
sua garantia (art. 129, II, CF);

CONSIDERANDO que  o  Estado-Fiscal  deve
garantir ao cidadão o controle e regularidade das políticas públicas, o
Ministério Público deve fazê-lo, sendo cláusula pétrea como as demais
garantias individuais contidas na Carta de 1988;
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CONSIDERANDO que  é  competência  do
Ministério  Público  expedir  recomendações,  visando  à  melhoria  dos
serviços públicos e de relevância pública,  bem como ao respeito,  aos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo
razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 6º, XX, LC 75/93
e art. 27, p.ú., IV, Lei 8.625/93);

CONSIDERANDO que  a  recomendação
administrativa é um instrumento de atuação extrajudicial com o objetivo
de  propor  ao  destinatário  a  adoção  de  providências,  omissivas  ou
comissivas, tendentes a cessar lesão ou ameaça de lesão de direitos
objeto  de  tutela  pelo  Ministério  Público,  atuando,  também,  como
instrumento  de  prevenção  de  responsabilidades  ou  correções  de
condutas;

CONSIDERANDO que  a  recomendação
administrativa pode ser  dirigida à pessoa física ou jurídica,  de  direito
público ou privado, que possua poder, competência ou atribuição para
adoção  das  medidas  recomendadas  ou  responsabilidade  pela
prevenção, cessação ou remoção do ilícito ou pela reparação do dano;

CONSIDERANDO que  a  recomendação
administrativa  também  poderá  ser  dirigida  àqueles  que  reúnam
condições  para  a  adoção  de  condutas  comissivas  ou  omissivas  que
contribuam para a salvaguarda de interesses ou direitos objeto de tutela
do Ministério Público;

CONSIDERANDO que a recusa de cumprimento
dos termos da recomendação administrativa impõe ao Ministério Público
a adoção das medidas cabíveis, no âmbito de suas atribuições, para a
obtenção do resultado pretendido;

CONSIDERANDO que  o  Supremo  Tribunal
Federal,  através  do  Min.  Alexandre  de  Morais,  na  ADPF  nº  672/DF,
concedeu medida  cautelar  para  “DETERMINAR a  efetiva  observância
dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal
na  aplicação  da  Lei  13.979/20  e  dispositivos  conexos,
RECONHECENDO  E  ASSEGURANDO  O  EXERCÍCIO  DA
COMPETÊNCIA  CONCORRENTE  DOS  GOVERNOS  ESTADUAIS  E
DISTRITAL E  SUPLEMENTAR  DOS  GOVERNOS  MUNICIPAIS,  cada
qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos
territórios,  para  a  adoção  ou  manutenção  de  medidas  restritivas
legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades
de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de
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pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIÊNCIA
DE  ATO  FEDERAL  EM  SENTIDO  CONTRÁRIO,  sem  prejuízo  da
COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas
em todo o território nacional, caso entenda necessário”;

CONSIDERANDO que neste mesmo julgamento
destacou a Corte Constitucional do Brasil que “nos termos do artigo 24,
XII, o texto constitucional prevê competência concorrente entre União e
Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde;
permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a
possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber, desde que haja interesse local”;

CONSIDERANDO que nos termos da legislação
constitucional citada pelo STF, cabe a União e aos Estados regular as
questões  sanitárias  envolvendo  a  SARS-COV-2  (COVID-19  ou  2019-
nCOV) com amplitude geral e aos Municípios as questões locais;

CONSIDERANDO que  as  informações
recebidas  da  Polícia  Militar  e  da  Defesa  Civil  mostram  o  grande  e
constante  uso  de  espaços  públicos  por  populares  sem  o  uso  de
máscaras de proteção individual;

CONSIDERANDO que este Promotor de Justiça
usando de veículo particular, ante a ausência de veículos funcional nas
unidades ministeriais da comarca, também avistou a ocorrência grupos
de  pessoas,  sem  máscaras,  fazendo  caminhada  ou  corrida  na  pista
existente na Praça Botafogo;

CONSIDERANDO que  nas  redes  sociais  e
veículos de imprensa pela rede mundial de computadores, há inúmeros
relatos  de  pessoas  frequentando  a  pista  de  caminhada  da  Praça
Botafogo em grupos, inclusive na maioria das pessoas sem o uso de
máscaras de proteção individual;

CONSIDERANDO que  estudos  apontam  pela
permanência  do  COVID-19  flutuando  no  ar  por  até  03  (três)  horas,
conforme  os  pesquisadores  da  Academia  Nacional  de  Ciências  dos
Estados Unidos: “os resultados dos estudos disponíveis são consistentes
com  a  aerossolização  (dispersão  no  ar  de  um  material  líquido  ou
solução) do vírus pela respiração normal”. Aponta o estudo, ainda, que “A
presença  de  RNA  viral  em  gotículas  de  ar  e  aerossóis  indica  a
possibilidade de transmissão viral por essas rotas”;1

1 https://www.ictq.com.br/farmacia-clinica/1359-coronavirus-e-transmitido-pela-respiracao-e-
flutua-por-3-horas-diz-estudo
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CONSIDERANDO que outros  estudos também
apontam  que  o  “SARS-CoV-2  permanece  viável  em  aerossol  por
aproximadamente três horas e em superfícies por até nove dias”.2

CONSIDERANDO que o Boletim Epidemiológico
Especial COE-COVID-19 nº 14, de 26/04/2020, do Ministério da Saúde
aponta que “um grande número de pessoas sujeitas a um pequeno risco
gera mais casos de doenças do que um pequeno número de pessoas
sujeitas  a  um  grande  risco.  Isso  pode  parecer  contraditório,  pois  a
COVID-19 gera menos casos que o sarampo, por exemplo. No entanto,
essa  doença,  por  ser  ainda  desconhecida  em  vários  aspectos,  gera
impacto  na  sociedade  de  modo  desproporcional  em cada  região.  Os
modelos  matemáticos,  estatísticos  e  epidemiológicos  ainda  não
conseguem contemplar toda a complexidade da situação”.3

CONSIDERANDO que  o  mesmo  Boletim
Epidemiológico  Especial  COE-COVID-19  nº  14,  de  26/04/2020,  do
Ministério da Saúde, aponta que a transmissibilidade do COVID-19 varia
entre  dois  a  três  indivíduos por  pessoa,  ou seja,  casa pessoa tem o
potencial  de  passar  o  vírus  para  mais  duas  ou  três  e  assim
sucessivamente, podendo chegar rapidamente a quarenta infectados;

CONSIDERANDO que devido  às limitações do
conhecimento da doença e falta  de uma vacina e medicamentos que
permitam proteger ou curar as pessoas expostas ou doentes, vivemos
um contexto paradoxal. Pois as medidas não farmacológicas são as mais
eficientes até o momento, entre elas estão a higienização das mãos, o
uso  constante  de  máscaras  individuais,  a  etiqueta  respiratória,  o

2 https://pebmed.com.br/coronavirus-como-e-a-transmissao-do-sars-cov-2-por-aerossol-e-
fomites/

3 https://www.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos

4



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cornélio Procópio

distanciamento social seletivo ou ampliado e até mesmo o bloqueio total
(lockdown);

CONSIDERANDO que o Boletim Epidemiológico
Especial COE-COVID-19 nº 14, de 26/04/2020, do Ministério da Saúde,
afirma  que  “especialistas  referem  que  para  se  alcançar  a  imunidade
coletiva, será necessário que 60 a 70% da população seja infectada. O
debate  e  a  compreensão  da  imunidade  coletiva  pressupõe  uma
homogeneização completa da população. Nesse contexto, não se sabe
quanto tempo será necessário para se atingir esse nível de imunidade
coletiva. Além disso, as relações sociais são complexas e não seguem
padrões  bem  definidos,  pois  estão  em  constante  mutação,  gerando
novas  exposições  ao  longo  do  tempo e  esses  padrões  podem gerar
novas ondas de infecção”;

CONSIDERANDO que o Brasil está numa curva
ascendente de contaminação do COVID-19, conforme gráfico constante
do  último  Boletim  Epidemiológico  Especial  COE-COVID-19  nº  16,  de
18/05/2020, do Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO que estudos técnicos revelam
que para fins de imunidade de rebanho (ou imunidade coletiva)  quanto
menor a porcentagem do grupo de risco nos 70% inicias que terão contato com
o COVID-19 e formarão a imunidade rebanho menor será o número de mortos
e  a  demanda em saúde.  E  isso  só  será  obtido  com a  Seletividade  que  o
Isolamento Vertical (ou Distanciamento Social Seletivo) permite. No perfil etário
brasileiro  nota-se  uma  significativa  redução  no  número  de  óbitos  caso  a
estratégia adotada fosse a do Distanciamento Social Seletivo (DSS) ao invés
da estratégia do Distanciamento Social Ampliado (DSA). O natural é ter 70% de
cada grupo (inclusive de idosos e demais grupos de risco) na formação da
imunidade coletiva e o Distanciamento Ampliado mantém essa porcentagem
natural. Por isso o Isolamento Seletivo é a estratégia mais eficaz, pois ela de
fato  reduz  a  mortalidade  e  demanda  em  saúde,  além  de  não  paralisar  a
economia.  Quanto à diminuição da velocidade de propagação ela  pode ser
obtida  também  no  Distanciamento  Social  Seletivo,  desde  que  este  seja
acompanhado de regulamentações criteriosas e de uma série de medidas de
prevenção;
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CONSIDERANDO que  esse  mesmo  estudo
revela  que  o Isolamento  Vertical  (Distanciamento  Social  Seletivo)  é
estratégia que tem o maior potencial na redução de óbitos e da demanda
hospitalar total.  No entanto,  para que haja sucesso com o Isolamento
Vertical  é  indispensavelmente  agir  em  duas  frentes:  (1)  Executando
medidas  preventivas  efetivas  que  contemplem  e  regulem  o
funcionamento da sociedade. Junto com o Isolamento Social  Seletivo,
devemos implementar as demais intervenções não farmacológicas. Isso
é essencial para reduzir a velocidade de propagação e com isso evitar
sobrecargas no sistema de saúde; e (2) Sendo extremamente criterioso
na segregação dos grupos de risco. Não basta que eles não trabalhem,
precisamos também criar mecanismos e normatizações para que esses
grupos  não  circulem  (ou  circulem  apenas  em  casos  de  extrema
necessidade).  O  sucesso  na  redução  da  mortalidade  e  da  demanda
hospitalar  está  totalmente  ligada  a  isso.  O  êxito  será  diretamente
proporcional à eficácia do isolamento dos grupos de risco;

CONSIDERANDO que  o  último  Informe
Epidemiológico COVID-19 da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,
publicado no dia 27/05/2020 revela uma curva extremamente ascendente
dos casos do novo coronavírus no Estado;

CONSIDERANDO que  nesse  mesmo  Informe
Epidemiológico COVID-19 da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,
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publicado no dia 27/05/2020, revela que a 18ª Regional  de Saúde de
Cornélio  Procópio,  antes  ocupando  uma  das  últimas  colocações  no
coeficiente de índice de incidência, agora está no terceiro pior colocação
estadual, ou seja, é a terceira regional de saúde com maior índice de
infestação do SARS-COV-2;

CONSIDERANDO que  o  mesmo  Informe
Epidemiológico COVID-19 da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,
publicado  no  dia  27/05/2020,  quanto  aos  casos  por  semana
epidemiológica houve uma elevação aguda de novos casos na região
norte,  dado  alarmante  pelo  risco  de  o  sistema  de  saúde  não  mais
comportar o atendimento de pacientes infectados em estado grave;

CONSIDERANDO que  o  último  Boletim  do
COVID-19 de Cornélio Procópio,  de 28/05/2020,  atualizado as 17h00,
aponta para a progressão em ritmo acelerado de casos no município,
atualmente com 55 casos confirmados, 01 óbito, 83 em investigação e
522 em monitoramento;
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CONSIDERANDO que  o  CODEP  de  Cornélio
Procópio  apresentou relatório  no sentido de que o “número de casos
confirmados diários permanece constante com redução percentual  em
relação ao total acumulado, ou seja, a progressão ainda é aritmética” e
que “O Foco da estratégia de combate (no caso de adoção do isolamento
social) seria muito mais eficiente se concentrasse a atenção nos grupos
de mais de 60 anos e com comorbidades”;

CONSIDERANDO que a 18ª Regional de Saúde
de  Cornélio  Procópio,  através  do  Ofício  nº  71/2020-DIR/18RS,
recomendou ao Poder  Executivo que “em análise de todo o contexto
acompanhado  no  Município  de  Cornélio  Procópio  frente  ao
enfrentamento do COVID-19, entende a necessidade de medidas para a
contenção  da  disseminação  do  vírus  SARS-COV-2  (COVID-19),  para
tais, a recomendação da diminuição da circulação de pessoas por meio
das Medidas de Distanciamento Social, poderá contribuir efetivamente no
controle e evolução da COVID-19 no município”;

CONSIDERANDO que  a  atual  gravidade  da
contaminação  pelo  novo  coronavírus  em  Cornélio  Procópio  impõe  a
necessidade de maior restrição da circulação de pessoas, especialmente
no  tocante  ao  uso  dos  espaços  públicos,  tais  como  praças,  parques
infantis, academias da terceira idade, pistas de caminhada, campos de
futebol, quadras poliesportivas, etc., existentes em espaços públicos;

CONSIDERANDO que uma parte da população
está  teimosamente  descumprindo  as  medidas  sanitárias  preventivas
estabelecidas pelo  poder Público como forma de evitar  a propagação
doméstica do COVID-19;

CONSIDERANDO que essa prática imprudente
configura o crime do art. 268, do Código Penal;

CONSIDERANDO que a pista de Caminhada da
Praça  Botafogo  vem  sando  rotineiramente  apontado  como  ponto  de
pessoas e grupo de pessoas, com a maioria sem o uso de máscaras de
proteção individual, fazendo caminhadas e corridas diariamente;

CONSIDERANDO que  parcela  da  população
não sabe se portar em sociedade, seja porque prefere a anarquia, seja
porque não atingiu necessário e elevado grau moral de ver a saúde e a
vida do próximo como um valor a ser respeitado em sociedade;

RESOLVE nos termos dos arts. 107 a 114, Ato
Conjunto nº 001/2019-PGJ/CGMP e demais atos normativos pertinentes,
expedir a presente
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA AO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

nos seguintes termos:

1) Promova a imediata interdição administrativa
da Pista de Caminhada que passa pela Praça Botafogo,  de todas as
praças  públicas,  de  todas  as  academias  da  terceira  idade  e  parques
infantis  existentes  em  espaços  públicos,  de  todas  as  quadras
poliesportivas e campos de futebol existentes em espaços públicos, de
todos  os  outros  espaços  públicos  que  possam  ser  usados  pela
população como ponto de encontro, prática esportiva e aglomerações em
grupos,  devendo  ser  especificados  e  individualizados  em  decreto
municipal, divulgando essa medida nos diversos meios de comunicação
e imprensa;

2) Mantenha  a  continuidade  da  interdição
administrativa do Monumento Cristo Rei nos termos postos pelo Decreto
Municipal nº 1.809/2020 (DOM nº 0488, de 20/05/2020);

3) Estabeleça penalidade, multa administrativa,
em considerável  valor,  sugerindo  no  mínimo de  cinco  mil  reais,  para
quem descumprir a interdição dos espaços públicos acima arrolados;

4) As  instruções  acima  indicadas,  objeto  da
presente  recomendação  administrativa  ministerial,  deverão  ser
observadas imediatamente;

5) O  descumprimento  dos  termos  dessa
recomendação administrativa ensejará a adoção das medidas jurídicas
cabíveis nos termos da Lei nº 7.347/85, da Lei nº 8.429/92 e da Lei nº
12.016/09, conforme a natureza do ato de descumprimento;

6) Resta  fixado o prazo  de 24 (horas)  para  a
apresentação  de  respostas  escritas  acerca  do  atendimento  dessa
recomendação ao e-mail funcional deste Promotor de Justiça, em razão
da extrema urgência que essa nova medida preventiva requer.

Cumpra o  que  determinam os  arts.  111,  VI  e
112, do Ato Conjunto nº 001/2019-PGJ/CGMP.
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Oficie encaminhando por e-mail ao Prefeito do
Município de Cornélio Procópio.

Cornélio Procópio, 28 de maio de 2020.

ERINTON CRISTIANO DALMASO
Promotor de Justiça
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