
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 09/2020

RECOMENDA AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE WENCES-
LAU BRAZ QUE MANTENHA AS MEDIDAS RESTRITIVAS DE
CIRCULAÇÃO  DE  PESSOAS  E  DE  FUNCIONAMENTO  DE
ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS, INCLUINDO O COMÉRCIO
NÃO  ESSENCIAL E  AQUELAS  INDICADAS  NO  DECRETO
MUNICIPAL N.º 41/2020, ABSTENDO-SE DE PROMOVER A
FLEXIBILIZAÇÃO DESSAS MEDIDAS INDUTORAS DE ISO-
LAMENTO SOCIAL.

CONSIDERANDO que,  em  30/01/2020,  a  Organização  Mundial  de

Saúde  (OMS)  decretou   “emergência  de  saúde  pública  de  importância

internacional”  (ESPII) e declarou, no dia 11/03/2020, a pandemia de  COVID-

191;

CONSIDERANDO que  a  ESPII  é  considerada,  nos  termos  do

Regulamento Sanitário 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 o atual cenário mundial da pandemia, com cerca de

2.323.000  (dois  milhões,  trezentos  e  vinte  três  mil)  infectados  e

aproximadamente  160 (cento e sessenta) mil mortes por COVID-19 em todo o

mundo2;

CONSIDERANDO que  a  pandemia  de  COVID-19  cresce

exponencialmente pelo mundo, sendo que, na presente data (18/04/2020): i) os

Estados Unidos registram cerca de 735 mil casos e aproximadamente 39 mil

óbitos (mais de 6 mil mortos só no último dia 14)3;  ii) a  Espanha contabiliza

1 https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-  
coronavirus 

2 https://www.worldometers.info/coronavirus/   
3 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/   

1

https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.worldometers.info/coronavirus/


cerca  de  192  mil  casos  e  aproximadamente  20.100  mil  vítimas  fatais  (687

mortos  nas  últimas  24h)4;  iii)  a  Itália computa  cerca  de  176  mil  casos  e

aproximadamente  23.300 mil  falecidos (575 mortos nas últimas 24h)5;  iv)  a

França  cataloga cerca de 152 mil casos e aproximadamente 19.400 mortes

(761 mortos nas últimas 24h)6;  v)  o  Reino Unido  ostenta cerca de 115 mil

casos e aproximadamente 15.500 mortes (847 mortos nas últimas 24h)7;

CONSIDERANDO  que,  há cerca de um mês (17/03/2020), o Brasil

tinha 112 casos confirmados e registrou a sua primeira morte por COVID-

198;

CONSIDERANDO  que,  hoje  (18/04/2020),  um  mês  depois  do

registro  da  primeira  morte,  o  Brasil  contabiliza  mais  de  37  mil  casos

confirmados e aproximadamente  2.350 mortes (mais de 200 mortos nas

últimas 24h)9;

CONSIDERANDO  que  o  coronavírus  já  chegou  ao  Estado  do

Paraná, o qual computa 945 casos confirmados e 47 mortes por COVID-19

até o momento10;

CONSIDERANDO  que  o coronavírus já circula pela nossa região,

haja vista a que a 19ª Regional de Saúde da SESA/PR registrou, até agora,

4  (quatro)  casos  confirmados  de  COVID-19  e  1  (uma)  morte  nos

municípios inseridos em sua área de abrangência,  inclusive em locais

próximos (Quatigá e Ibaiti) e até vizinho à Wenceslau Braz (Santana do

Itararé)11;

4 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/   
5 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/   
6 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/   
7 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/   
8 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/   
9 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/   
10 http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_18_04_2020.pdf    
11 http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_18_04_2020.pdf   
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CONSIDERANDO  que,  segundo  estudo  do  Observatório  COVID-19

BR12, grupo que reúne pesquisadores das mais conceituadas universidades do

país  (USP,  UNESP,  UNICAMP,  UFABC,  UFSC,  UNB)  e  do  exterior

(Universidade  da  Califórnia-EUA,  Universidade  de  Berkley-EUA,  MIT-EUA,

Universidade de Oldenburg-ALE),  o Brasil pode ter hoje entre duas a nove

vezes  mais  mortos  do  que  o  número  oficial  divulgado  pelo  governo

federal, em virtude das subnotificações decorrentes da demora nos exames,

do tempo de informação sobre os óbitos e dos processos de atualização de

sistema de dados das Secretarias de Saúde, que repassam ao Ministério da

Saúde13.

CONSIDERANDO que, no final do mês de fevereiro de 2020, os jornais

anunciavam que “Itália muda estratégia contra o coronavírus para combater o

alarmismo e proteger a economia”14 e, no final de março de 2020, ou seja, um

mês depois,  passaram a  noticiar  que  “Itália  pagou  preço  alto  ao  resistir  a

medidas de isolamento social para conter coronavírus”15;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03/02/2020, por meio

da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou  “emergência em saúde pública de

importância  nacional”  (ESPIN),  em  decorrência  da  infecção  humana  pelo

Coronavírus,  tendo-se  em  vista  que  a  situação  atual  demanda  o  emprego

urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e

agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO  que o Congresso Nacional  decretou ESTADO DE

CALAMIDADE PÚBLICA NO BRASIL, no dia 20 de março de 2020 (Decreto

Legislativo n.º 06/2020);

12 https://covid19br.github.io/sobre.html   
13 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/18/projecao-mortes-  

coronavirus-brasil-observatorio.htm 
14 https://brasil.elpais.com/internacional/2020-02-28/italia-muda-estrategia-contra-o-  

coronavirus-para-combater-o-alarmismo-e-proteger-a-economia.html 
15 https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-25/italia-pagou-preco-alto-ao-resistir-a-  

medidas-de-isolamento-social-para-conter-coronavirus.html 
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CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 454

do Ministério da Saúde, de 20 de março de 2020, reconheceu o estado de

transmissão  comunitária  do  Coronavírus  (COVID-19)  em  todo  território

nacional;

CONSIDERANDO a elaboração, pelo Ministério da Saúde, de Plano de

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID-1916;

CONSIDERANDO que o Paraná elaborou seu  Plano de Contingência

para prover as medidas correspondentes, inclusive, no auxílio à organização

dos  municípios  e  capacitação  dos  profissionais  para  atuarem  em  face  da

infecção17;

CONSIDERANDO a ativação, pela Secretaria de Estado da Saúde, de

seu Centro de Operações em Emergências – COE, para o enfrentamento do

coronavírus, conforme estabelecido na Resolução SESA nº 126/2020;

CONSIDERANDO  o teor da Lei  n.º  13.979/20, que dispõe sobre as

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO  o  teor  do  Decreto  Federal  n.º  10.282/20,  que  re

regulamenta  a  Lei  n.º  13.979/20  para  definir  os  serviços  públicos  e  as

atividades essenciais, bem como o teor do Decreto Estadual n.º 4.317/20, que

também elenca atividades essenciais no âmbito do Estado do Paraná;

CONSIDERANDO  que,  conforme estudo científico publicado pelo

renomado Imperial College de Londres18,  medidas de isolamento social

diminuem a velocidade de disseminação do vírus  e  do surgimento de

16 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-  
coronavirus-COVID19.pdf 

17 http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/PLANODECONTINGENCIA.pdf   
18 http://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/  
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novos casos, evitando a sobrecarga do nosso já combalido sistema de

saúde;

CONSIDERANDO que, de acordo com artigo publicado na Revista

da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical19, medidas de isolamento

social  reduzem  as  taxas  de  contágio  e,  consequentemente,  freiam  o

avanço exponencial da epidemia, achatando a curva epidêmica, o que se

revela crucial para evitar o colapso do sistema de saúde local, regional e

nacional, haja vista que nossos hospitais e unidades de terapia intensiva

(UTIs) fatalmente não conseguirão absorver a vultosa demanda que se

aproxima;

CONSIDERANDO que “o isolamento social, medida defendida por

diversos especialistas e adotada em grande parte do mundo para conter

o avanço do novo coronavírus,  tem eficácia  comprovada também nos

estudos matemáticos”, pois, segundo “uma análise hipotética realizada

pela Profa. Dra. Maria Beatriz Ferreira Leite, da Faculdade de Matemática

da PUC-Campinas, a restrição do contato social da população seria capaz

de evitar milhares de novos casos da Covid-19”20. 

CONSIDERANDO  que a Organização Mundial da Saúde orienta aos

países a adoção de medidas de isolamento social como a forma mais eficaz de

se prevenir e combater o coronavírus atualmente21;

CONSIDERANDO que o Município de Wenceslau Braz/PR, na data de

20/03/2020, seguindo a trilha das melhoras práticas internacional e nacional de

prevenção  ao  avanço  da  pandemia  do  COVID-19,  publicou  o  Decreto  n.º

42/2020, o qual  “Declara situação de emergência no âmbito do Município de

Wenceslau  Braz-PR,  dispõe  sobre  a  adoção  de  medidas  temporárias  e

emergenciais  na prevenção e combate ao contágio pelo CORONAVÍRUS –

19 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822020000101000&tlng=en   
20 https://www.puc-campinas.edu.br/projecoes-matematicas-reforcam-importancia-de-  

isolamento-social-no-combate-ao-coronavirus/ 
21 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/30/oms-reforca-que-medidas-de-  

isolamento-social-sao-a-melhor-alternativa-contra-o-coronavirus.ghtml 
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COVID  19,  e  dá  outras  providências”, entre  elas  a  adoção  de  medidas

restritivas de circulação de pessoas e de funcionamento do comércio22;

CONSIDERANDO  que,  conforme  reportagem  publicada  no  sítio

eletrônico do Município de Wenceslau Braz: “Em time que está ganhando

não  se  mexe.  O  antigo  ditado  se  aplica  muito  bem  à  situação  que

praticamente o  mundo todo enfrenta  com a pandemia de coronavírus.

Então, se em Wenceslau Braz ainda não temos casos, quer dizer que a

estratégia adotada pelo município está dando certo!”23; 

CONSIDERANDO que não houve qualquer melhora na estrutura da

rede pública de saúde municipal desde o início da pandemia de COVID-19

em  relação  à  capacidade  de  atendimento  de  eventuais  pacientes

contaminados por  coronavírus,  sendo que,  atualmente,  o  Município de

Wenceslau Braz não possui leitos de UTI e o hospital  local  dispõe de

apenas dois ventiladores pulmonares;

CONSIDERANDO  que  já  despontam  notícias  de  colapso  no

sistema de saúde em algumas regiões do país, tais como:  i)  “Com saúde

em colapso, governo do amazona usará contêineres frigoríficos para mortos do

coronavírus”24;  ii)  “A cidade  do  Rio  já  tem  fila  de  espera  no  CTI  com 37

pacientes  e  faltam respiradores.  O  sistema  de  saúde  no  estado  do  Ceará

colapsou na quinta-feira com a ocupação total dos leitos de unidade de terapia

intensiva (UTI). Os números do terceiro estado mais afetado pela Covid-19 no

país refletem uma ameaça que já pressiona outras unidades da federação, em

especial o Amazonas, na Região Norte. São Paulo, a cidade mais afetada do

país,  também viu ontem  seu primeiro hospital  colapsar.  No Distrito Federal,

não  há  vagas  na  UTI  para  pacientes  com outras  doenças”25;  iii)   “Vídeos

22 https://wenceslaubraz.pr.gov.br/sistema/arquivos/diario-oficial/  
930e4f3d3766281885adb57fdada0d0a.pdf 

23 https://wenceslaubraz.pr.gov.br/portal/info.php?info=1704   
24 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-saude-em-colapso-governo-do-amazonas-  

usara-conteineres-frigorificos-para-mortos-do-coronavirus,70003274905 
25 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-veja-situacao-do-sistema-de-saude-nos-  

estados-mais-criticos-24377795 

6

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-veja-situacao-do-sistema-de-saude-nos-estados-mais-criticos-24377795
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-veja-situacao-do-sistema-de-saude-nos-estados-mais-criticos-24377795
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-saude-em-colapso-governo-do-amazonas-usara-conteineres-frigorificos-para-mortos-do-coronavirus,70003274905
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-saude-em-colapso-governo-do-amazonas-usara-conteineres-frigorificos-para-mortos-do-coronavirus,70003274905
https://wenceslaubraz.pr.gov.br/portal/info.php?info=1704
https://wenceslaubraz.pr.gov.br/sistema/arquivos/diario-oficial/930e4f3d3766281885adb57fdada0d0a.pdf
https://wenceslaubraz.pr.gov.br/sistema/arquivos/diario-oficial/930e4f3d3766281885adb57fdada0d0a.pdf


mostram  desespero  em  Manaus  por  falta  de  atendimento  médico”26;  iv)

“Cemitério da Vila Formosa abre ainda mais covas em São Paulo”27.

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria

de  Justiça  que,  na  data  de  ontem  (17/04/2020),  o  Exmo.  Prefeito  do

Município de Wenceslau Braz anunciou, em vídeo publicado na página

“Nova  Wenceslau”  na  rede  social  Facebook,  que  o  comércio  não

essencial reabrirá na segunda-feira, 20/04/202028; 

CONSIDERANDO que, no referido vídeo, o Exmo. Prefeito disse que a

referida  decisão  foi  tomada  após  reunião  do  Comitê  Gestor  do  Plano  de

Prevenção  e  Contingenciamento  em  Saúde  do  COVID-19,  realizada  em

16/04/2020,  na  qual  o  referido  Comitê  teria  decidido  pela  reabertura  do

comércio na próxima semana;

CONSIDERANDO  que  a  referida  informação  não  condiz

integralmente  com  a  verdade,  haja  vista  que  o  Dr.  Joel  Carlos  Beffa,

Promotor  de  Justiça  da  Comarca  de  Wenceslau  Braz,  participou  da

referida  reunião  e  testemunhou  que,  na  data  de  16/04/2020,  o  Comitê

Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-

19  se  reuniu  a  partir  das  14  horas  e  nas  discussões  os  técnicos  da

Secretaria da Saúde informaram que: I – a situação da Saúde Municipal

não  apresentou  qualquer  melhoria  desde  o  início  da  epidemia  do

coronavírus; II – a área atendida pela 19ª Regional de Saúde dispõe de

pouco mais de 35 leitos de UTI e 55 respiradores pulmonares para atender

mais de 289 mil pessoas; III – o Hospital São Sebastião dispõe de apenas

dois  ventiladores pulmonares para atender eventuais contaminados do

Município;  IV  –  não  existem  equipamentos  para  se  comprar  e  muito

menos máscaras e outros equipamentos de apoio; V – o Município não

26 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/18/coronavirus-videos-  
mostram-desespero-por-atendimento-medico-em-manaus.htm 

27 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/04/18/cemiterio-da-vila-  
formosa-abre-ainda-mais-covas-em-sao-paulo.htm 

28 https://www.facebook.com/paulo.leonar/videos/10207687637826610/  
UzpfSTc1MzY2NzMwMTQ1ODUwMDoxNTYwODc4NDgwNzM3Mzc0/ 
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dispõe  de  quadro  técnico  de  servidores  para  fazer  o  controle  e

fiscalização sequer das atividades ditas essenciais; VI  – é preciso manter

o isolamento, só autorizando a abertura das atividades essenciais: VII – é

preciso  aumentar  o  rigor  em  relação  às  atividades  essenciais,  para

obrigar todos os funcionários a usar máscaras;  autorizar  a entrada de

clientes em estabelecimentos essenciais somente mediante utilização de

máscaras;  proibir  o  acesso  de  crianças  e  adolescentes  aos

estabelecimentos  considerados  essenciais;  VIII  –  limitar  o  número  de

acesso de pessoas na capela mortuária, bem como condicioná-lo ao uso

de máscaras.

CONSIDERANDO  que  a  decisão  final  do  Comitê  Gestor  foi

totalmente  contrária  à  opinião  dos  técnicos  da  Secretaria  da  Saúde  e

também ao que foi discutido no curso da reunião, decisão esta que só

veio ao final em decorrência de pressão política externa;

CONSIDERANDO que 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 promoção, proteção e recuperação” (art. 196, CF). 

CONSIDERANDO 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” (art. 127, caput, CF);

CONSIDERANDO  ser  função  institucional  do  Ministério  Público  a

defesa dos direitos fundamentais à vida e à saúde (arts. 127, caput, e 129, II, III

e IX, da CF; arts. 1º, IV c.c. art. 5º, I, da Lei n.º 7.347/85; art. 25, IV, “a”, da Lei

n.º 8.625/93);

CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº

8.625/93 dispõe caber ao Ministério Público, no exercício das atribuições, entre
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outras providências, expedir recomendações dirigidas aos órgãos e entidades,

requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como

resposta por escrito;

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, presentado por

seus  agentes  ministeriais  que  abaixo  assinam,  no  uso  de  suas  atribuições

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, inciso

II,  da Constituição da República, nos artigos 114,  caput,  e 120, inciso II,  da

Constituição do Estado do Paraná, bem como nos artigos 27, parágrafo único,

inciso IV, e 80 da Lei 8.625/93 e no artigo 6º, inciso XX, da LC nº 75/1993;

resolve expedir a presente

 RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 

ao  Exmo.  Sr.  PAULO  LEONAR  FERREIRA AMADOR,  Prefeito  do

Município de Wenceslau Braz/PR, bem como a quem venha lhe suceder ou

substituir no cargo, que:

1.  Mantenha  as medidas  restritivas  de  circulação  de  pessoas  e  de

funcionamento do comércio e de atividades não essenciais, sobretudo aquelas

indicadas  no  Decreto  Municipal  n.º  41/2020,  abstendo-se  de  flexibilizar  as

referidas medidas sem autorização circunstanciada das autoridades sanitária e

epidemiológica municipal e da 19ª Regional de Saúde da SESA/PR;

2.  Revogue  imediatamente  qualquer  medida  de  liberação  de

funcionamento  de  atividades  não  essenciais,  incluindo  o  comércio  não

essencial;

3.  Adote  as  providências  necessárias  para  manter  as  medidas  de

isolamento  social  e  de  proibição  de  funcionamento  de  atividades  não

essenciais, incluindo o comércio não essencial.
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4. Aumente  o  rigor  em relação  ao  controle  sanitário  das  atividades

essenciais:  i) para obrigar todos os funcionários dos estabelecimentos a usar

máscaras;  ii) só  autorizar  a  entrada  de  clientes  em  estabelecimentos

essenciais mediante utilização de máscaras e prévia lavagem das mãos com

água  e  sabão  ou  desinfecção  com  álcool  em  gel;  iii) proibir  o  acesso  de

crianças  e  adolescentes  aos  estabelecimentos  considerados  essenciais; iv)

limitar  o  acesso de pessoas na capela mortuária,  bem como condicionar  o

acesso ao uso de máscaras e prévia lavagem das mãos com água e sabão ou

desinfecção com álcool em gel.

5.  Abstenha-se  de  pressionar  ou  impor  às  autoridades  sanitárias  e

epidemiológicas qualquer conduta ou posição, comprometendo-se a respeitar a

posição técnica fundamentada.

6.  Em caso de edição de decretos relacionados ao tema da presente

Recomendação  Administrava,  observe  e  não  extrapole  o  rol  de  atividades

essenciais estabelecido no Decreto Federal n.º 10.282/20, de 20 de março de

2020, e no Decreto Estadual n.º 4.317, de 21 de março de 2020.

A resposta a esta recomendação deverá ser encaminhada, no  prazo

de 24 horas, para o  e-mail  desta Promotoria de Justiça de Wenceslau Braz

(wenceslaubraz.prom@mppr.mp.br). 

ALERTA,  por  fim,  que  o  descumprimento  desta  recomendação

importará na tomada das medidas judiciais cabíveis, inclusive no sentido da

apuração da responsabilidade administrativa, civil e criminal. 

Wenceslau Braz/PR, 18 de abril de 2020.

     Renan Mendes Rodrigues                                             Joel Carlos Beffa

         Promotor Substituto                                                Promotor de Justiça
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