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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENTE
FEIJÓ

RECOMENDAÇÃO

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA
 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu órgão que esta
subscreve, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, com fundamento no art. 127,
caput, e art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; no art. 97, parágrafo único, da Constituição
Estadual; no art. 25, inciso IV, da Lei nº 8.625/93; no art. 8º da Lei nº 7.347/85; e nos artigos 103,
inciso VIII, e 104, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 734/93 e;

 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função

jurisdicional do Estado, a quem incumbe promover a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, com a adoção de medidas judiciais
e extrajudiciais necessárias ao exercício de suas funções constitucionais;

 
CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao Coronavírus (Covid-

19) pela Organização Mundial da Saúde - OMS, de 11 de março de 2020, assim como a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020;

 
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconheceu a

ocorrência do estado de calamidade pública;
 
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde declarou a existência de transmissão

comunitária nacional do Coronavírus (Covid-19) através da Portaria nº 454, de 20 de março de
2020;

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre

as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (Covid-19);

 
CONSIDERANDO que o Decreto 65.237 de 9 de outubro de 2020  estendeu as medidas

de quarentena no Estado de São Paulo;
 
CONSIDERANDO que a unidade administrativa em que se encontra o Município de

Regente Feijó foi mantida na fase amarela do “Plano São Paulo”;
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CONSIDERANDO que no protocolo de operação do “Plano São Paulo” encontra-se a

previsão de “Garantir o DISTANCIAMENTO SOCIAL de ao menos 1,5 metro, de todos, a todo o
momento, sempre com uso de máscara”;

 
CONSIDERANDO que do “Plano São Paulo” consta expressamente que “demais

atividades que geram aglomeração” encontra-se “não permitido” – inclusive para a fase amarela;
 
CONSIDERANDO que o Tribunal Superior Eleitoral editou “Plano de Segurança Sanitária

– Eleições municipais de 2020” – do qual constou a recomendação “Para os candidatos e
representantes de partidos políticos”, durante a campanha para “Evitar promover eventos com
grande número de pessoas”, “Orientar o uso correto de máscaras por todos os participantes durante
os eventos de campanha”, “Utilizar espaços amplos e abertos para contato com outras pessoas e
evitar aglomerações”, “Evitar a distribuição de material impresso”;

 
CONSIDERANDO que na ação civil pública 1000482-09.2020.8.26.0493 o juízo

condenou o Município de Regente Feijó a cumprir o Decreto Estadual nº 64.881/2020 e todas as
disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo, no que se
refere a pandemia do Covid-19 (coronavírus),enquanto perdurar seus efeitos, bem como para
condená-lo a proceder à orientação da população, fiscalização, execução e cumprimento das
determinações legais vigentes no tocante à vigilância epidemiológica, na forma do art. 18, IV, “a” da
Lei 8.080/90,sob pena da multa diária já fixada.

 
CONSIDERANDO que no Decreto Estadual, em seu artigo  3º, estabeleceu-se que, em

caso de descumprimento deste decreto, pode-se configurar prática dos crimes disposto nos artigos
268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave.

 
CONSIDERANDO a necessidade de dar efetividade às normas sanitárias de combate ao

COVID-19, bem como, primordialmente, evitar a sua propagação;
 
CONSIDERANDO a necessária precaução ante a possível ocorrência de aglomerações

em encontros e eventos promovidos por candidatos às Eleições de 2020 no Município de Regente
Feijó, gerando o descumprimento das leis e decretos supracitados e colocando a população em
risco sanitário;

 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público contribuir com a liberdade

democrática, segurança do voto e normalidade do pleito em observância às medidas sanitárias que
minimizem o risco à saúde pública durante o trâmite do processo eleitoral;

 
RESOLVE RECOMENDAR:
 
1) aos Órgãos Partidários Municipais dos Partidos Políticos de Regente Feijó e seus

Candidatos que observem, durante o período de campanha eleitoral e no dia das eleições
municipais, as medidas higiênico sanitárias necessárias à prevenção de contágio pelo Coronavírus
(Covid-19), se atentando para o cumprimento das regras previstas nos Decretos Estaduais e de
mais normas expedidas pelo Poder Executivo Estadual e Secretaria de Estado de Saúde, bem como
as particularidades locais consignadas pela Secretaria da Saúde e Poder Executivo Municipal.
Nesse sentido, orienta-se a adoção das seguintes medidas, sem prejuízo de outras que se
demonstrarem necessárias:

 
Durante as campanhas:
 
(I) evitar a promoção de eventos que ocasionem a aglomeração de pessoas como, por

exemplo, comícios, carreatas, passeatas, caminhadas, reuniões e confraternizações;
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(II) evitar o uso e a distribuição de materiais impressos como cartilhas, jornais e

santinhos;
 
(III) observar os cuidados sanitários nos comitês ou locais de reuniões político-partidárias,

como:
 
(a) procedimentos que permitam a manutenção da distância mínima, prevista no “Plano

São Paulo” de 1,5 metros e eventual Parecer Técnico a ser expedido pela Secretaria de Estado da
Saúde (art. 1º, § 3º, VI, da Emenda Constitucional 107);

 
(b) o uso obrigatório de máscaras de proteção individual e/ou protetores faciais;
 
(c) disponibilizar e incentivar a higienização das mãos com álcool em gel;
 
(d) procedimentos de limpeza, desinfecção e ventilação dos locais;
 
(IV) evitar o contato físico com o eleitor
 
(V) utilizar espaços amplos e abertos para contato com outras pessoas e evitar

aglomerações
 
2) No dia das eleições:
 
(I) os candidatos devem evitar levar acompanhantes ao local de votação;
 
(II) evitar o contato físico com eleitores, mesários e fiscais;
 
(III) observar a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual nos locais de

votação;
 
(IV) se atentar para a vedação de distribuição de qualquer material impresso, nos termos

da Lei nº 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.610/2019;
 
2) Ao Prefeito Municipal de Regente Feijó: que adote todas as medidas necessárias para

cumprir o Decreto Estadual nº 64.881/2020 e todas as disposições emanadas pelas autoridades
sanitárias do Governo do Estado de São Paulo, no que se refere a pandemia do Covid-19
(coronavírus), enquanto perdurar seus efeitos e inclusive no período de propaganda eleitoral,
evitando aglomerações de pessoas, fiscalizando o distanciamento social (1,5 metros), bem como
proceder à orientação da população, fiscalização, execução e cumprimento das determinações
legais vigentes no tocante à vigilância epidemiológica, na forma do art. 18, IV, “a” da Lei 8.080/90.

 
Ademais, no intuito de aperfeiçoar as orientações de prevenção e controle da

transmissão do Coronavírus, a presente Recomendação conta com um arquivo complementar,
referente ao Plano de Segurança Sanitária – Eleições Municipais de 2020 elaborado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, que também deve ser observado durante todo o trâmite do processo eleitoral.

 
Os destinatários devem conferir ampla publicidade à presente recomendação, com sua

divulgação nos órgãos de publicação dos atos do Poder Público Municipal e no site do ente e
demais órgãos partidários, nos termos do artigo 27, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de
fevereiro de 2003, encaminhando documentação, no prazo de 48 horas do recebimento desta, que
comprove as providências adotadas.
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O não atendimento da presente Recomendação poderá ensejar no cumprimento da ação
civil pública movida por este órgão ministerial para que o Poder Judiciário obrigue a Municipalidade
a promover todas as medidas necessárias, sem prejuízo de eventual ação de responsabilização civil
e criminal dos candidatos.

 
 

Regente Feijó, 13 de outubro de 2020.
 

                                  
VANESSA ZORZAN
Promotora de Justiça
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