
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BELA VISTA DO PARAÍSO/PR

 RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 17/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por seus Promotores de Justiça

subscritores,  no  uso  de  suas  atribuiçoõ es,  com  fulcro  nos  artigos  127  e  129,  inciso  II,  ambos  da

Constituiçaõo  Federal,  que  conferem  ao  Ministeério  Pué blico  a  defesa  da  ordem  juríédica,  do  regime

democraé tico e dos interesses sociais e individuais indisponíéveis;

CONSIDERANDO  o disposto no artigo 129,  inciso II,  da  Constituiçaõo  Federal,  bem

como no artigo 120, inciso II, da Constituiçaõo do Estado do Paranaé , que atribuem ao Ministeério Pué blico a

funçaõo institucional de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Pué blicos e dos serviços de relevaância pué -

blica aos direitos assegurados nesta Constituiçaõo, promovendo as medidas necessaé rias a sua garantia”;

CONSIDERANDO que compete ao Ministeério Pué blico expedir recomendaçoõ es visando

aà  melhoria dos serviços pué blicos e de relevaância pué blica, bem como do efetivo respeito aos interesses,

direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoaével para a adoçaõo das provideâncias ca-

bíéveis;

CONSIDERANDO que ao Ministeério Pué blico foi dada legitimaçaõo ativa para a defesa

judicial e extrajudicial dos interesses sociais e individuais indisponíéveis, bem como dos chamados direi-

tos ou interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que a Organizaçaõo Mundial da Saué de (OMS) declarou que o surto da

doença causada pelo Coronavíérus (COVID-19) constitui Emergeância de Saué de Pué blica de Importaância In-

ternacional (ESPII), que, por sua vez, eé  considerada, nos termos do Regulamento Sanitaé rio Internacional

(RSI), “um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido a

disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e

imediata”;

CONSIDERANDO  que o Ministeério da Saué de,  em 03.02.2020, por meio da Portaria

GM/MS n. 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/20111, declarou  “emergência em saúde pública de

importância nacional”, em decorreância da infecçaõo humana pelo Coronavíérus;
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CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organizaçaõo Mundial da Saué de (OMS) decla-

rou pandemia para o Coronavíérus, ou seja, momento em que uma doença se espalha por diversos conti-

nentes com transmissaõo sustentada entre humanos;

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituiçaõo da Repué blica: “a saúde é

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua pro -

moção, proteção e recuperação”;

CONSIDERANDO a Nota Teécnica Conjunta n. 01/2020, elaborada pelo Conselho Naci-

onal do Ministeé rio Pué blico e o Ministeério Pué blico Federal, que trata da atuaçaõo dos membros do Ministeé -

rio Pué blico brasileiro, em face da decretaçaõo de Emergeância de Saué de Pué blica de Importaâ ncia Nacional

para o coronavíérus (COVID-19), em que se evidencia “a necessidade de atuação conjunta, interinstitucio-

nal, e voltada à atuação preventiva, extrajudicial e resolutiva, em face dos riscos crescentes da epidemia

instalar-se no território nacional”;

CONSIDERANDO que de acordo com o ué ltimo Boletim disponibilizado pela Secretaé ria

da Saué de – Governo do Estado do Paranaé  (16/04/2020)1, o Estado do Paranaé  contava com 845 (oitocen-

tos e quarenta e cinco) casos confirmados, 43 (quarenta e treâs) oé bitos, aleém de outros 421 (quatrocen -

tos e vinte e um) casos em investigaçaõo;

CONSIDERANDO que em Municíépios proéximos jaé  existem casos confirmados, inclusi-

ve contando com oé bitos, como eé  o exemplo de Londrina e Primeiro de Maio;

CONSIDERANDO as disposiçoõ es do Decreto Municipal 64/2020, que estabelece medi-

das complementares de prevençaõo, proteçaõo e enfrentamento do agente coronavíérus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o referido Decreto estabelece, em seu artigo 4º, no tocante ao

funcionamento dos bancos, cooperativas de creédito e loteéricas, que deveraõo “implantar imediatamente,

controle no acesso de pessoas dentro das suas dependências”, adotando, para tanto, algumas provideâncias,

dentre elas, por exemplo, a organizaçaõo de filas, observado o distanciamento míénimo de 02 (dois) me-

tros;
1Secretaria  da  Saúde.  Boletim  COVID-19.  Disponível  em
<http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3507> Acesso em
17/04/2020.
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CONSIDERANDO  que tambeém estaé  previsto no Decreto Municipal 64/2020, em seu

artigo 5º, “A”, incisos I e IV, que o funcionamento de estabelecimentos de distribuiçaõo e venda de geâneros

alimentíécios deveraé  observar a ocupaçaõo maéxima de 01 (uma) pessoa para cada 25 (vinte e cinco) me-

tros quadrados de aé reas de vendas, bem como que deveraõo ser organizadas filas dentro e fora do estabe -

lecimento, mantendo-se distaância míénima de 02 (dois) metros;

CONSIDERANDO que a responsabilidade pela organizaçaõo das filas e demais normas

seraé  do estabelecimento2;

CONSIDERANDO  que o Decreto Municipal 81/2020 que dispoõ e acerca das medidas

complementares ao enfrentamento da emergeância de saué de pué blica de importaâ ncia internacional decor-

rente do novo coronavíérus (COVID-19) naõ o revogou os decretos anteriores, que continuam vigendo na-

quilo que naõo lhes forem contraé rios (art. 19);

CONSIDERANDO a  necessidade  de  adoçaõo  de  provideâncias  imediatas  para  evitar

aglomeraçoõ es que possam facilitar o contaégio pela COVID-19;

CONSIDERANDO que o Coé digo de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/90) pre-

veâ  como direitos baé sicos do consumidor a saué de, a vida e a segurança (artigo 6º, inciso I), bem como es -

tabelece em seu artigo 8º que “os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão

riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decor-

rência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações

necessárias e adequadas a seu respeito”;

CONSIDERANDO que o Coé digo de Defesa Do Consumidor estabelece regras gerais, no-

tadamente quanto aà  conceituaçaõo de consumidor (artigo 2º e 17) e fornecedor (artigo 3º), bem como

conceituaçaõo de serviço (artigo 3º, § 2º), e ainda a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço

(art. 12 e art. 14, § 1º), além dos reflexos criminais, especialmente agravados em situação de grave

crise econômica ou por ocasião de calamidade (art. 76, inciso I);

CONSIDERANDO que o funcionamento das referidas atividades não afasta a obriga-

toriedade de adoção de medidas de prevenção e cautela, como, por exemplo, evitar aglomeraçoõ es;

preservar o distanciamento míénimo; higienizaçaõo dos ambientes; equipamentos individuais de proteçaõo

2Artigo 4º, alínea “d” e artigo 5º, parágrafo único, ambos do Decreto Municipal 64/2020.
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aos funcionaé rios; aé lcool em gel e/ou lavagem de maõos ao pué blico em geral, aà  luz da interpretaçaõo fina-

líéstica do Decreto Estadual 4.317, de 21 de março de 2020 e, ainda, dos Decretos Municipais 63/2020,

64/2020 e 81/2020;

RECOMENDA

aos responsaéveis, representantes legais e gerentes de todas ageâncias bancaé rias insta-

ladas no municíépio de Alvorada do Sul – BANCO DO BRASIL, BANCO ITAUÚ , assim como a CASA LOTEÚ RI-

CA, e demais estabelecimentos e correspondentes bancaé rios, cooperativas de creédito e instituiçoõ es fi-

nanceiras –, bem como aos responsaéveis, representantes legais e gerentes dos supermercados e merca-

dos instalados no municíépio de Alvorada do Sul – SUPERMERCADO ALVORADA, SUPERMERCADO TU-

ZUIA e demais estabelecimentos congeâneres –, em cumprimento aà s disposiçoõ es de ordem constitucional,

legal, administrativas e de natureza sanitaé ria acima referidas e outras com ela convergentes:

(a)  organizar o fluxo de entrada e saíéda de pessoas no estabelecimento, mediante a

designaçaõo de um funcionaé rio para tal tarefa, de forma a evitar aglomeraçoõ es no interior do estabeleci -

mento, respeitando o disposto nos artigos 4º, “c” (no tocante aos bancos, cooperativas de creédito e lo -

teéricas)3, e artigo 5º, “a”, incisos I e II4 (no tocante aos estabelecimentos de distribuiçaõo e venda de geâne-

ros alimentíécios), assim como na área externa, procedendo a orientaçoõ es constantes para que os clien-

tes permaneçam no mínimo 2m (dois metros) de distância um do outro, evitando-se tambeém comu-

nicaçoõ es desnecessaé rias e quaisquer cumprimentos que envolvam contato fíésico;

(b) disponibilizar espaço na entrada do estabelecimento para higienizaçaõo das maõos

com aé lcool 70% (setenta por cento) para os clientes ou lavagens das maõos em local sinalizado e equipa-

3Art. 4º. Fica alterado o inciso XVIII do artigo 3º do Decreto Municipal nº 052, de 13/07/2.020, o qual passará a ter a seguinte
redação:
“Os  BANCOS,  COOPERATIVAS DE CRÉDITO E LOTÉRICAS,  deverão implantar  imediatamente,  controle  no  acesso  de  pessoas
dentro  das  suas  dependências,  adotadas  as  seguintes  providências:  
(…)
c – Para o atendimento presencial, deverá ser implantado controle no acesso de pessoas dentro das suas dependências (incluído a
área de atendimento eletrônico), limitando a 02 (duas) pessoas por vez internamente para as lotéricas e 04 (quatro) para os
bancos e cooperativas de crédito, com as demais aguardando no lado de fora, com distribuição de senha e organização em fila, com
distância mínima de 2,0 metros dos demais.
(...)
4Art.  5º.  As  atividades  tidas  como  essenciais  deverão  funcionar  obedecendo  as  seguintes  normas:
A)  DISTRIBUIÇÃO  E  VENDA  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  (PADARIAS,  MERCEARIAS,  MERCADOS E  SUPERMERCADOS)  (…)
I – Deverão ter uma ocupação máxima indicativa de 1 (uma) pessoa para cada 25 (vinte e cinco) metros quadrados de área de
vendas;
II – Deverá ser permitido o ingresso de apenas uma pessoa por família, sendo este adulto e sem apresentar sintomas respiratórios;
(...)
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dos com sabonete líéquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal, tudo para evitar o contato com as

superfíécies;

(c) higienizar e desinfectar os teclados de maéquinas de cartoõ es de creédito e de compu-

tadores, corrimoõ es, puxadores de portas, cestas e carrinhos, apoé s o uso de cada cliente, devendo tal re-

comendaçaõo ser repassada a TODOS os funcionaé rios dos referidos estabelecimentos;

(d) assegurar ambientes ventilados e em caso de uso de ar-condicionado, manteâ -los

devidamente limpos e higienizados;

(e) manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líéquido, pa-

pel toalha em recipientes proé prios e lixeiras acionadas por pedal;

(f) evitar o contato corporal com os clientes e reforçar as medidas de higienizaçaõo de

superfíécies em todo o estabelecimento;

(g) adotar, no caso de identificaçaõo de cliente com sintomas respiratoé rios, como tosse

seca, dor de garganta e/ou febre, as devidas orientaçoõ es e manter contato imediatamente perante a Se-

cretaria Municipal de Saué de;

(h) orientar de forma ostensiva os consumidores sobre os riscos da pandemia COVID-

19;

(i) às agências bancárias, lotérica e outras instituições financeiras: incentivar os

consumidores sobre os serviços bancaé rios e congeâneres prestados aà  distaância mediante, por exemplo, a

utilizaçaõo de telefone, endereços e síétios eletroâ nicos e aplicativos, adotando-se ainda medidas de racio-

nalizaçaõo durante a prestaçaõo dos serviços bancaé rios e congeâneres, sugerindo-se a adoçaõo de criteérios

(alfabeé ticos e/ ou etaé rios, por exemplo) para a realizaçaõo do serviço, em períéodos de aumento do fluxo,

quando da disponibilizaçaõo de salaé rios, aposentadorias, benefíécios assistenciais.

(j) aos supermercados, mercados e outros estabelecimentos congêneres: incenti-

var a modalidade de compras de forma naõo presencial (delivery).
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Cumpre observar que o não cumprimento das recomendações acima referidas

importará a tomada das medidas judiciais cabíveis, inclusive no sentido da apuração da respon -

sabilidade civil, administrativa e mesmo criminal dos agentes que, por ação ou omissão, viola-

rem ou permitirem a violação de direitos da população, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Deâ-se cieância aà  Políécia Militar, aà  Prefeitura de Alvorada do Sul, aà  Caâmara dos Vereado-

res, ao Conselho Municipal de Saué de, aà  Secretaria Municipal de Saué de e aà  Associaçaõo Comercial, bem

como ampla publicidade aà  presente recomendaçaõo, encaminhando-a aà  Assessoria de Comunicaçaõo do

Ministeério Pué blico e aà  imprensa local.

Prazo de cumprimento:  48 (quarenta e oito) horas, em razaõo da grave situaçaõo da

pandemia COVID-19 e da urgeância para a adoçaõo das medidas pertinentes, a partir do recebimento, cuja

resposta deveraé  ser encaminhada ao endereço eletroâ nico belavistadoparaiso.prom@mppr.mp.br.

As medidas de cautela e prevençaõo adotadas deveraõo vigorar conforme as orientaçoõ es

sanitaé rias dos oé rgaõos da Uniaõo, Estado do Paranaé  e Municíépio de Alvorada do Sul, para fins de prevençaõo

e combate aà s infecçoõ es ocasionadas pelo COVID-19.

Na oportunidade,  renova-se que o Ministeé rio Pué blico,  diante da Pandemia causada

pelo COVID-19, estaé  realizando atendimento e recebendo informaçoõ es por meio dos seguintes meios: te-

lefones: (43) 99162-2121 e (43) 99130-2174; e-mail: belavistadoparaiso.prom@mppr.mp.br.

Bela Vista do Paraíéso, 17 de abril de 2020.
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