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RECOMENDAÇÃO N. 04/2020 

 

 

 

Recomenda aos responsáveis pelos estabelecimentos industriais, 

comerciais, bancários e rodoviários autorizados a funcionar nos 

municípios de Conselheiro Pena, Tumiritinga, Cuparaque e Goiabeira 

que garantam em suas atividades o uso contínuo de máscaras por 

todos os funcionários que tenham contato com o público ou com 

mercadorias ou equipamentos destinados ao público, além de outras 

providências. 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio do 

Promotor de Justiça que subscreve a presente, no exercício de suas atribuições constitucionais 

e legais, em especial aquelas constantes do artigo 129, II, da Constituição da República 

Federativa do Brasil; do artigo 27, IV, da Lei Federal nº 8625/93; art. 67, VI da Lei 

Complementar Estadual nº 34/94, apresentar as considerações que se seguem para, ao final, 

expedir RECOMENDAÇÃO. 

 

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional – ESPII, feita pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 30 

de janeiro de 2020, devido ao alto grau de transmissibilidade do novo Coronavírus (2019-

nCOV); 

CONSIDERANDO a declaração de Estado de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional – ESPIN, dada pela Portaria MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020, nos 

termos do Decreto no 7.616, de 17 de novembro de 2011, que definiu o Centro de Operações 

de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional de gestão 

coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, cujo controle recai sobre a 

Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS; 

CONSIDERANDO a publicação do Plano de Contingência Nacional para 

Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCOV), pelo MS, e do Plano Estadual de 

Contingência para Emergência em Saúde Pública – Infecção Humana pelo SARS-CoV-2, pela 

SES/MG, os quais definem estratégias de atuação para enfrentamento do novo Coronavírus 

(2019-nCOV); 

CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 

8078/90) prevê como direitos básicos do consumidor a saúde, a vida e a segurança (artigo 6º, 

I); 
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CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 8º, 

caput, dispõe 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 decorrência 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 §2º do mencionado artigo exige dos fornecedores de 

produtos e serviços que higienizem os equipamentos e utensílios utilizados na atividade, 

informando, quando for o caso, sobre o risco de contaminação; 

 

CONSIDERANDO que o Estado de Minas Gerais editou a Lei n.º 23.636, de 17 

de abril de 2020, que determina a obrigação de utilização, em estabelecimentos industriais, 

comerciais, bancários, rodoviários e metroviários, de máscaras de proteção e outros recursos 

necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador da Covid-19, enquanto 

perdurar em Minas Gerais o estado de calamidade pública decorrente da pandemia dessa 

doença. 

Resolve RECOMENDAR aos responsáveis pelos estabelecimentos industriais, 

comerciais, bancários e rodoviários dos municípios de Conselheiro Pena, Tumiritinga, 

Cuparaque e Goiabeira, que, sem prejuízo de outras providências, GARANTAM QUE 

TODOS OS SEUS FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES UTILIZEM MÁSCARAS 

DE PROTEÇÃO EM TODO O TEMPO EM QUE LIDAREM COM O PÚBLICO OU 

COM MERCADORIAS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PÚBLICO. 

A presente RECOMENDAÇÃO tem natureza preventiva, dá ciência e constitui 

em mora os destinatários quanto às providências solicitadas, na medida em que seu escopo é o 

cumprimento da legislação vigente, assim como o de evitar a responsabilização cível, 

administrativa e criminal, tendo como finalidade assegurar a observância dos direitos e 

interesses dos consumidores. 

  Remeta-se cópia à Polícia Militar de Minas Gerais solicitando auxílio na 

distribuição e que, caso tenha notícias do descumprimento da presente Recomendação, 

providencie a lavratura do registro de ocorrência e o remeta a esta Promotoria de Justiça para 

a adoção das providências cabíveis. 

 

Conselheiro Pena, 12 de maio de 2020. 

 

 

 

SAMOEL RIBEIRO DE FARIA JÚNIOR 

Promotor de Justiça 
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