
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOUROS
Av. 27 de Março, 120, Centro – Touros/RN CEP 59.584-000

Fone: (84) 99972-5676 – E-mail: pmj.touros@mprn.mp.br – www.mprn.mp.br

RECOMENDAÇÃO Nº 878165

O  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  por
intermédio de seu representante que esta subscreve, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 129, incisos II e IX, da Constituição Federal, art. 6º, inciso
XX, e 79 da Lei  Complementar  Federal  n.º  75/93,  art.  27,  parágrafo único,
inciso IV, e art. 32, inciso III, da Lei nº 8.625/93, e art. 49, inciso XXIV, art. 64, e
art. 69, parágrafo único, alínea "d", da Lei Complementar Estadual nº 141/96 e,
ainda,

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  art.  127  da  Constituição
Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO o art. 1º da Resolução nº 164/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público, pelo qual a “recomendação é instrumento de
atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual se expõe, em
ato  formal,  razões  fáticas  e  jurídicas  sobre  determinada  questão,  com  o
objetivo  de  persuadir  o  destinatário  a  praticar  ou  deixar  de  praticar
determinados  atos  em  benefício  da  melhoria  dos  serviços  públicos  e  de
relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos
pela  instituição,  atuando,  assim,  como  instrumento  de  prevenção  de
responsabilidades ou correção de condutas”;

CONSIDERANDO o disposto no art. 196 da Carta Magna, segundo
o  qual  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;

CONSIDERANDO que,  em 11 de março de 2020,  a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou status de pandemia para o Coronavírus, ou
seja,  quando  uma  doença  se  espalha  por  diversos  continentes  com
transmissão sustentada entre humanos;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020,  que reconheceu a ocorrência  do  estado de calamidade pública,  com
efeitos até 31 de dezembro de 2020;
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CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde,
que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do Coronavírus;

CONSIDERANDO que o Plenário do Supremo Tribunal  Federal  –
STF,  em sessão  realizada  em 6  de  maio  de  2020,  decidiu  que  estados  e
municípios, no âmbito de suas competências e em seu território, podem adotar,
respectivamente,  medidas  de  restrição  à  locomoção  intermunicipal  e  local
durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo Coronavírus,
sem a necessidade de autorização do Ministério da Saúde para a decretação
de isolamento, quarentena e outras providências (Medida Cautelar na ADI nº
6343);

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Norte, por meio
do Decreto nº 29.534/2020, declarou estado de calamidade pública decorrente
da  pandemia  do  novo  Coronavírus  e,  desde  então,  vários  outros  decretos
foram expedidos visando ao combate do Covid-19;

CONSIDERANDO que, apesar de uma leve trégua, os números de
infectados pelo Covid-19 voltaram a crescer em todo o país à medida que o
ano de 2020 chega ao fim,  existindo um fundado temor  de que as  festas,
shows e eventos típicos de fim de ano agravem ainda mais a situação;

Resolve RECOMENDAR aos Prefeitos dos Municípios de Touros,
São Miguel do Gostoso e Rio do Fogo que:

(a)  providenciem,  de  forma urgente  e  imediata,  a  expedição  de
decreto ou ato administrativo similar  determinando a suspensão da realização
de eventos de massa (festas, shows e eventos comerciais), com limitação de
público a no máximo 50 pessoas por evento, especialmente festas de Natal,
réveillon e carnaval, entre outras restrições, dado o aumento significativo das
infecções por Covid-19, indicando uma “segunda onda” da doença no RN e no
Brasil como um todo;

(b) abstenham-se de realizar eventos presenciais patrocinados com
recursos  públicos,  que  possam  incentivar  a  aglomeração  de  pessoas  e
favorecer o aumento da transmissibilidade do Covid-19.

Fica concedido o prazo de 48 horas para que seja encaminhada,
para e-mail pmj.touros@mprn.mp.br, resposta ao Ministério Público acerca
da adoção das medidas constantes desta recomendação.

Remeta-se ofício comunicando a respeito desta recomendação ao
Poder Judiciário da Comarca.

Publique-se no Diário Oficial do Estado.

Touros, 07/12/2020.

Marcos Adair Nunes
Promotora de Justiça

Documento assinado digitalmente
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