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NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por

suas representantes in fine assinadas, no exercício de suas
atribuições previstas nos arts. 129, II da Constituição Federal, 120,
§1º, II, da Constituição Estadual, 27, parágrafo único, IV da Lei
8.625/93 e 29, parágrafo único, III da Lei Complementar Estadual
nº. 95/97,

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;
CONSIDERANDO que a Carta Constitucional atribuiu expressamente ao Ministério Público a

responsabilidade de zelar pelo respeito aos direitos constitucionais do cidadão em face dos
serviços de relevância pública (art. 129, II), definindo, por outro lado, também de forma
expressa, que as ações de saúde – públicas e privadas, são de relevância pública (art. 197);
CONSIDERANDO o estabelecido nos artigos 129, inciso II, da mesma Carta Constitucional, bem

como no artigo 120, §1º, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que atribuem ao
Ministério Público a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO o artigo 2º, caput, da Lei Complementar nº. 75, de 20 de maio de 1993, que,

antes de elencar funções atribuídas ao Ministério Público, reforça aquelas previstas na
Constituição Federal e na Estadual;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagrou em seu art. 6. º a SAÚDE como

DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL e estabeleceu, ainda, em seu art. 5. º, § 1. º, que os direitos
e garantias fundamentais têm aplicação imediata;
CONSIDERANDO que conforme previsão constitucional cuidar da SAÚDE é competência

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, inciso II);
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CONSIDERANDO o contido no artigo 127, da Constituição Federal, que dispõe que o Ministério

CONSIDERANDO que a Portaria MS n.º 188, de 03.02.2020, declarou Emergência em Saúde

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO que o Governador do Estado do ES publicou o Decreto n.º 4.593-R, de

13.03.2020, decretando o estado de emergência em saúde pública no Estado do ES e
estabelecendo medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID – 19);
CONSIDERANDO que o Governador do Estado do ES publicou o Decreto n.º 0446-S, de

02.04.2020, declarando Estado de Calamidade Pública no Estado do ES decorrente de
desastre natural clasificado como grupo biológico/epidemias e tipos de odenças infeccionas
virais (COBRADE 1.5.1.1.0);
CONSIDERANDO que o Governo do Estado do ES fez publicar na data de 20 de abril de 2020 o

Decreto Estadual n.º 4636-R, de 19.04.2020, instituindo o mapeamento de risco para o
estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n.º 4636-R/2020 dispõe que as medidas

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n.º 4636-R/2020 preservou a autonomia dos

Municípios na adoção, supletivamente, de outras medidas mais restritivas que as
previstas nos Decretos Estaduais, no ato do Secretário de Estado da Saúde editado com
base no art. 4.º e em outros atos editados pela Secretaria de Estado da Saúde (art. 8.º);
CONSIDERANDO que nos termos do Decreto Estadual n.º 4636/2020, a SESA fez publicar na
data de 23 de maio de 2020 a Portaria n.º 093-R, dispondo sobre o mapeamento de risco para
o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), com as alterações constantes da Portaria
SESA n.º 107-R, de 13.06.2020; Portaria SESA n.º 112-R, de 20.06.2020; e Portaria SESA n.º
119-R, de 27.06.2020;
CONSIDERANDO que a Portaria SESA n.º 100-R/2020 em seu Capítulo IV elenca inúmeras
orientações para serem adotadas por estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços, em qualquer um dos níveis de classificação do município; além das regras
restritivas complementar elencadas em seu Capítulo VI aplicadas aos municípios classificados
nos níveis de risco MODERADO e ALTO, com as alterações previstas na Portaria SESA n.º
107-R, de 13.06.2020; Portaria SESA n.º 112-R, de 20.06.2020; Portaria SESA n.º 127-R, de
02.07.2020; e Portaria SESA n.º 130-R, 04.06.2020;
CONSIDERANDO que de acordo com a Portaria SESA n.º 129-R, de 04.07.2020, os
municípios a seguir estão classificados no nível de risco ALTO: AGUIA BRANCA, ALTO
RIO NOVO, ANCHIETA, ARACRUZ, BAIXO GUANDU, BOA ESPERANÇA, BOM JESUS DO
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qualificadas e as ações que deverão ser executadas pelo Estado e pelos municípios em
cada nível de risco serão estabelecidas por ato do Secretário de Estado da Saúde para os
níveis de risco BAIXO, MODERADO E ALTO (art. 4.º, inciso I);

NORTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA, CASTELO, COLATINA, DIVINO DE SÃO
LOURENÇO, FUNDÃO, GUAÇUÍ, GUARAPARI, IBIRAÇU, ICONHA, ITAPEMIRIM, IÚNA,
JOÃO NEIVA, LINHARES, MARATAÍZES, MARECHAL FLORIANO, MARILÂNDIA,
MONTANHA, MUCURICI, MUQUI, NOVA VENÉCIA, PIÚMA; PONTO BELO, PRESIDENTE
KENNEDY, RIO NOVO DO SUL, SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA, SÃO DOMINOGOS
DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO; SERRA, VIANA, VILA
VELHA E VITÓRIA;
CONSIDERANDO que de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde

– SESA (Painel COVID-19) o Estado do ES contabilizou, até a data de 09.07.2020, um total de
58.841 casos confirmados, sendo que 1.912 foram a óbito, portanto com uma taxa de letalidade
de 3,25%;
CONSIDERANDO que o distanciamento social recomendado pela Organização Municipal de

Saúde – OMS não vem sendo satisfatório no âmbito do Estado do ES, sendo que de acordo
com os dados obtidos no Painel de Isolamento Social a média do índice de isolamento social no
Estado do ES na data de 07.07.2020, era de 45%, portanto muito abaixo do recomendado que
é de 70%;
CONSIDERANDO que o percentual de ocupação de leitos de UTI COVID-19 vem acalcando

CONSIDERANDO a Audiência Pública realizada pelo Ministério Público do Estado do ES na data

de 26.06.2020 onde foi firmado o Pacto Social pela Vida com a população capixaba objetivando
promover o engajamento da sociedade no combate e prevenção ao novo coronavírus – COVID19, onde dentre as questões que preocupam a população capixaba está o descumprimento das
normas sanitárias e de funcionamento por parte dos estabelecimentos comerciais;
CONSIDERANDO que de acordo com a Nota Técnica NIEE n.º 04/2020, elaborada pelo Núcleo

Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIIEE), instituído pelo Decreto Estadual n.º 4679R/2020, para que uma pandemia seja considerada controlada, o indicador de velocidade
de Reprodução ou de Transmissão, o Rt, precisa estar abaixo de 1 por pelo menos duas
semanas, sendo que na Audiência Pública acima mencionada em sua apresentação a
Professora Ethel Leonor Noia Maciel, integrando do Laboratório de Epidemiologia da
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES que compõe do NIEE, relatou que o Rt no
Espírito Santo encontra-se em 1.5, sendo que no interior do Estado esta taxa sobe para
2.34, portanto muito acima do indicador adequado;

NOTIFICA:
O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DA CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DO ES, na pessoa do
Senhor GERALDO MAGELA GOBBI MARTINS, a fim de:
I - DAR CONHECIMENTO, IMEDIATAMENTE, dos termos desta Notificação Recomendatória aos
Presidentes das Câmaras de Dirigentes Lojistas deste Estado do ES, em especial dos municípios

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a assinatura acesse https://validador.mpes.mp.br/NBRSI23S

índices de ocupação preocupantes próximos dos 90% (NÍVEL CRÍTICO) no âmbito do Estado
do ES;

classificados como RISCO ALTO, para que:

1. DETERMINEM AOS COMERCIANTES ASSOCIADOS QUE SE ABSTENHAM DE
DESCUMPRIR as normas previstas no Decreto Estadual n.º 4636-R/2020, na Portaria
SESA n.º 100-R/2020 e suas alterações (Portaria SESA n.º 107-R, de 13.06.2020;
Portaria SESA n.º 112-R, de 20.06.2020; Portaria SESA n.º 127-R, de 02.07.2020; e
Portaria SESA n.º 130-R, 04.06.2020), em especial no tocante as vedações, alternância
de dias e limite de horário de funcionamento;
2. DETERMINEM AOS COMERCIANTES ASSOCIADOS o fiel cumprimento das normas
estabelecidas no Decreto Estadual n.º 4636-R/2020, na Portaria SESA n.º 100-R/2020 e
suas alterações (Portaria SESA n.º 107-R, de 13.06.2020; Portaria SESA n.º 112-R, de
20.06.2020; Portaria SESA n.º 127-R, de 02.07.2020; e Portaria SESA n.º 130-R,
04.06.2020) que disciplinam acerca do funcionamento dos estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços;

Das providências adotadas, que se dê ciência e resposta a Promotoria de Justiça Cível
de Vitória (3pcvt@mpes.mp.br), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados
do recebimento da presente, que por esta própria via fica desde já requisitado.
Vitória, ES, 09 de julho de 2020.
INÊS THOMÉ POLDI TADDEI
PROMOTORA DE JUSTIÇA
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Fica ciente o notificado de que a presente NOTIFICAÇÃO tem natureza
RECOMENDATÓRIA e PREMONITÓRIA, no sentido de prevenir responsabilidades civis,
penais e administrativas, notadamente a fim de que no futuro não seja alegada
ignorância quanto à extensão e o caráter ilegal e antijurídico dos fatos noticiados.

