
5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FORO REGIONAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/
PR – COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/PR

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTOS Nº 0002922-23.2020.8.16.0024 

Meritíssimo Juiz:

Trata-se Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público em

face do Município de Almirante Tamandaré, objetivando compeli-lo a se posicionar

quanto a medidas restritivas sanitárias envolvendo o combate ao Novo Corona Vírus;

e que tais atos sejam pautados em justificativa técnica de profissionais da saúde,

tendo em vista o princípio da legalidade administrativa e necessidade de motivação

dos atos administrativos, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n. 13.979/2020. 

Recebida  a  inicial,  o  MM Juiz  deferiu  a  medida  de  urgência

requerida liminarmente, “para o fim de determinar que o requerido, no prazo de 72

(setenta  e  duas)  horas, apresente  as  razões  técnicas  para  não  ter instituído  as

medidas sanitárias determinadas pelo Estado do Paraná no Decreto Estadual nº

4.317/20,  relativas  à  suspensão  atividades  de  iniciativa  privada,  notadamente  as

comerciais, no limite territorial do Município de Almirante Tamandaré”. Insta destacar

que  referida  decisão  traz,  como  exigência,  que  “referidas  razões  deverão  estar

acompanhadas de relatórios de profissionais das áreas sanitária e epidemiológica,

além de ata da reunião do Comitê de Crise de Emergência em Saúde, conforme

indicado na inicial e prescrito no artigo 3º, §1º, da Lei nº 13.979/20. Para o caso de

descumprimento da tutela de urgência, foi estabelecida a suspensão das atividades e

serviços tidos como não essenciais, segundo o Decreto nº 4.317/2020, do Estado do

Paraná. 

Ocorre que, analisando a resposta e os documentos apresentados

pelo Município, conclui-se que a decisão liminar não foi cumprida. 
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1. Da Resposta do Município e formalização da possibilidade

de abertura do comércio e atividades de prestação de serviços.

Dentro  do  prazo  estabelecido,  o  Município  de  Almirante

Tamandaré apresentou manifestação alegando, em síntese:

1. Que faltaria interesse de agir ao Ministério Público, vez que os

serviços essenciais já estão previstos na  Lei Federal n.º 13.979/2020, por meio do

Decreto n.º 10.282/2020, e no Decreto nº 4317/2020, do Estado do Paraná, o qual

delimitou também “que careceria ser considerado, no âmbito da iniciativa privada, o

fechamento de outras tantas”. Fez referência ao Decreto Municipal nº 29/2020, “que

determinou questões internas relativas às atividades da administração pública e outras

proposições afetas ao Município” além de “constar que o Decreto Estadual deveria ser

cumprido”. Nesse sentido, alega que teria prestado informações ao Ministério Público,

ao encaminhar por e-mail alguns anexos, inclusive sobre “fiscalização que ocorre no

Município, notadamente daqueles serviços essenciais” (sic).

2.  Que a abertura do comércio ocorrida no final  de semana “é

reflexo do que vem sendo verificado em todo o país,  pois  pequenos comerciantes

necessitam efetivamente trabalhar para a sua própria subsistência”. E que tais ações

seria resultantes dos pronunciamentos recentes do Presidente da República.

3.  Que,  mesmo  no  Município  de  Curitiba,  inexistem  medidas

drásticas de restrição sanitária.

4.  Que  eventual  imposição  judicial  para  fechamento  das

atividades  não  essenciais  seria  inócua,  já  que  referida  imposição  já  é  adotada  no

Municipio (sic!).

5. Que o Poder Judiciário não poderia determinar a elaboração de

atos  administrativos  pelo  Município,  em  sede  de  ação  civil  pública,  porque  o

instrumento  correto  seria  ADPF;  e  porque  esta  seria  função  precípua  do  Poder
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Executivo.  Interessante  (e  incontestável),  neste  item,  reproduzir  trecho da  própria

petição apresentada pelo Município:

A elaboração da política pública depende de uma visão
multidisciplinar, de  avaliação  das  circunstâncias
consideradas relevantes,  de estudo das alternativas  e
de  seus  impactos,  bem  como  requer  o  posterior
monitoramento e avaliação da política implementada.1

(grifei)

Por fim, o Município noticia a edição do Decreto n.º 44/2020, o

qual estabelece medidas de restrições e de ABERTURA de comércios e prestações

de serviços em geral.

Com  a  referida  manifestação,  é  juntada  cópia  do  Decreto

mencionado,  o  qual  prevê  que  academias,  clubes,  tabacarias,  shoppings,  casas

noturnas, salões de festa e instituições de ensino devem permanecer fechados. Prevê

também  que,  “na  iniciativa  privada,  deverá  ser  considerada  a  suspensão  das

atividades  não  essenciais  e  que  não  atendam  as  necessidades  inadiáveis  da

população”.  O  Decreto  autoriza a  prestação  de  serviços  autônomos  e  por

profissionais  liberais,  mediante  agendamento  para  atendimento  individual  e  com

observância do limite de ocupação do espaço, de até 50% do espaço, e necessidade de

distanciamento de, no mínimo, 1,5m, com adoção das medidas de biossegurança. No

art. 5º, referido Decreto passa a  PERMITIR EXPRESSAMENTE a ABERTURA

do comércio,  desde que atendidas as orientações mencionadas acima (lojas de

vestuários  e  de  venda  de  bens  móveis). O  mesmo  Decreto  menciona,  somente

agora, a necessidade de suspensão de visitas nas Instituições de Longa Permanência

Para Idosos, sem, contudo, prever qualquer tipo de apoio por parte do Município a

referidas ILPIs, cujos funcionários e cuidadores se expõem todos os dias no retorno

para  suas  residências,  com o  funcionamento  praticamente  irrestrito  das  atividades

econômicas de Almirante Tamandaré. 

1 Sabendo disso, não se compreende o motivo pelo qual o Municipio, em nenhum momento ou documento
oficial,  considerou  consultar  equipe  técnica  multidisciplinar,  ouvindo profissionais  habilitados,  sobre as
medidas a serem adotadas por ocasião deste momento de pandemia. 
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2.  Da  ausência  de  representatividade  técnica  e  falta  de

motivação nas deliberações exaradas pelo Comitê de Crise para Enfrentamento

da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional  decorrente de

Covid-19.

Acompanham  a  manifestação  do  requerido,  as  atas  de  quatro

reuniões do Comitê de Crise para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de

Importância  Internacional  decorrente  de  Covid-192 (atas  estas,  que  não  foram

encaminhadas  em  nenhum  momento  ao  Ministério  Público,  a  despeito  de

solicitadas). Conforme se infere de suas leituras, participaram de todas as reuniões: o

Secretário de  Saúde; a Secretária de Segurança Pública e Cidadania;  o  Diretor  da

Secretaria Municipal de Administração e Previdência; a Secretária Extraordinária de

Comunicação  Social;  e  o  Secretário  Municipal  de  Gabinete  (todos  –  e  só  eles,

membros do Comitê).  Na  terceira reunião extraordinária,  ocorrida no dia 26 de

março de 2020, participaram, além de referidas pessoas: o Prefeito Gerson Colodel,

e  o representante da Associação Comercial de Almirante Tamandaré,  Rogério

Joroski, acompanhado de seu Diretor Ronaldo Bini. 

Apenas  na  quarta  reunião,  datada  de  08/04/20,  após  a

propositura da presente ação, e também após confirmação dos primeiros casos de

Covid-19 no Municipio (conforme boletins epidemiológicospublicados no site da

SESA),  registrou-se  a  presença  da  enfermeira  Tania  Maria  Woroski,  incluída  no

Comitê  pelo  Decreto  nº  39/20.  E  foi  em  referida  reunião,  que  se  estabeleceu  a

“liberação de prestação de serviços autônomos e do comércio em geral, desde que

atendidas as recomendações de biossegurança e as Notas Orientativas anteriormente

mencionadas” (sic!). 

Excelência, causa estranheza e perplexidade a ausência absoluta,

em referidas reuniões, de:

2 Reuniões ocorridas em 17/03/2020; 21/03/2020; 26/03/2020; e 08/04/2020. 



5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FORO REGIONAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/
PR – COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/PR

 profissionais e técnicos representantes da vigilância em saúde (sanitária e

epidemiológica) do Municipio;

 trabalhadores e servidores da área de saúde;

 representantes de Conselhos de Saúde, Idoso, Assistência Social, etc;

 etc.

Porém,  tais  ausências  ficam mais  afrontosas,  quando se  tem o

registro do representante da associação comercial do Municipio. Assim, um Comitê

que  deveria  ter  sido  criado  para  propor  ações  voltadas  à  proteção  da  saúde  da

população do Municipio, não conta com a participação dos profissionais e das pessoas

que trabalham em prol de tal direito fundamental. Mas  recebe os representantes do

comércio que, como se sabe, vêm protestando com afinco, pelo Brasil afora, pelo fim

de medidas de restrição sanitária que determinem o fechamento das atividades não

essenciais.

Também é patente a ausência, nas atas do Comitê, de dados ou

discussões  técnicas,  a  subsidiarem  as  medidas  adotadas  pelo  Município  (que

inexistiam, até a reunião ocorrida na data de 08 de abril de 2020). 

A incoerência do requerido é tão grande, que, mesmo afirmando

que segue as restrições supostamente impostas por meio de Decreto Estadual,

opta por LIBERAR O COMÉRCIO EM GERAL, na data de 08/04/2020. Assim:

1. O Município de Almirante Tamandaré alega que seria suficiente

seguir  as  restrições  impostas  pelo  Estado  do  Paraná  –  as  quais  determinam  o

fechamento das atividades comerciais (isso, a despeito das fotos e e-mails juntados

pelo Ministério Público, exibindo que todas as lojas continuavam abertas, incluindo

aquelas não afetas a serviços essenciais);

2. Depois de afirmar que basta seguir tal Decreto, publicado em

meados de março, quando inexistiam casos confirmados de Covid-19 no Municipio,

seus  Secretários  se  reúnem  na  data  de  08/04,  logo  após  a  reunião  que  teve  a
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participação do representante da Associação Comercial do Município, e concluem que

é o momento de “reabrir o comércio em geral”.

3.  A determinação  EXPRESSA de  reabertura  do  comércio  e

atividades de prestação de serviços ocorre quando já existem 04 (quatro) casos de

confirmação por Covid-19 no Municipio. Número este que pode ser maior, pois é de

conhecimento  público  que  os  testes  somente  são  realizados  em  pessoas  que

apresentem crises respiratórias graves, por não haver kits disponíveis para testar todas

as pessoas que apresentem os sintomas da doença (conforme será abordado adiante).

4. A decisão pela “reabertura” do comércio (que nunca fechou no

Municipio) deu-se sem absolutamente nenhum respaldo técnico, já que:

 inexistem  relatórios  técnicos,  estudos  ou

orientações  subscritos  pelos  órgãos  técnicos  epidemiológicos  ou  sanitários  do

Municipio;

 contraria  orientação  do  Decreto  Estadual,

sem  apontamento  de  nenhuma  melhoria  das  condições  epidemiológicas  no

Município; sem  referência  a  qualquer  incremento  da  estruturação  física nos

órgãos de atendimento; e sem ao menos menção ao número de leitos disponíveis ao

Município – tudo isso, considerando que situações mais graves e que demandem o

atendimento em leitos de UTI ou internações hospitalares, deverão ser encaminhados

para Municípios maiores, que absorvem a demanda de toda a Região Metropolitana de

Curitiba. 

Em que pese na ata da quarta reunião do Comitê haja referência

ao  fato  do  Município  se  encontrar  na  fase  “2”  de  transmissão  do  virus,  não  há

qualquer referência, seja na ata da reunião, seja nos documentos encaminhados,

acerca de: 
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I)  Número  suficiente  de  equipamentos  disponíveis,  tais  como

Respiradores; Equipamentos de Proteção Individual; Testes Laboratoriais. Importante

mencionar a existência de denúncias do Sindicato dos Médicos, acerca da falta de

EPIs  para  os  médicos  no  Município  (NF  nº  MPPR-0001.20.000600-3 )3.  Ainda,

embora o Município informe a aquisição de respiradores e equipamentos de Proteção

Individual,  no  Plano  de  Contingência,  não  há  referência  a  suficiência  de  testes

laboratoriais. 

II)  Recursos  Humanos  .   Conforme  disposto  no  Boletim

Epidemiológico  nº  08,  do  Ministério  da  Saúde,  o  Município  deve  ter  à  sua

profissionais  de  saúde  capacitados  para  manejo  de  equipamentos  de  ventilação

mecânica,  fisioterapia  respiratória  e  cuidados  avançados  de  enfermagem

direcionados para o manejo clínico de pacientes graves de COVID-19 e profissionais

treinados na atenção primária para o manejo clínico de casos leves de Síndrome

Gripal4.O Município deixa de relacionar o número de profissionais, especialmente

médicos,  habilitados para o enfrentamento de eventual contaminação em massa da

população,  sendo  do  conhecimento  desta  Promotora  que  muitos  médicos  já  se

afastaram, por apresentarem comorbidades ou idade avançada. Ademais, não se

observou,  no  Plano  de  Contingência  ou  nos  documentos  ora  juntados,  nenhuma

menção à capacitação dos profissionais que atuam no Município. 

III) Leitos de UTI e Internação disponíveis para o Município de

Almirante  Tamandaré.  Com  relação  a  este  item,  é  sabido  que  o  Município  de

Almirante Tamandaré não possui Hospitais, sendo que os pacientes que apresentem

necessidade de internação ou encaminhamento para  leitos  de  UTI  dependerão de

vagas disponibilizadas pela 2ª  Regional de Saúde do Estado do Paraná,  e  tais

números  não  foram  demonstrados  como  suficientes  para  atendimento  da

demanda que possa ser apresentada pelo Município, que deixa de adotar medidas

sanitárias restritivas, conforme projeção. 

3  https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46666-ministerio-da-saude-define-criterios-de-
distanciamento-social

4 https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final-2.pdf   .  Fls.  30.  Acessado  em
11/04/2020. 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final-2.pdf
https://apps.mppr.mp.br/promp/pecaInformacaoBuscar.do?idDocumento=3053130&retorno=documentosPesquisar
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3. Da necessidade de medidas sanitárias restitivas, até que o

Município apresente estudos e dados técnicos. 

O Ministério da Saúde avalia que

As estratégias de distanciamento social adotadas pelos estados
e municípios,  contribuem para evitar  o colapso dos  sistemas
locais de saúde, como vem sendo observado em países como
EUA, Itália,  Espanha,  China e recentemente no Equador.  As
medidas  de  distanciamento  social  ampliado  devem  ser
mantidas até que o suprimento de equipamentos (leitos, EPI,
respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde (médicos,
enfermeiros,  demais profissionais de saúde e outros) estejam
disponíveis em quantitativo suficiente5. 

Atualmente, conforme boletim epidemiológico publicado na data

de 13/04/2020, Almirante Tamandaré tem 06 casos confirmados. Curitiba, município

limítrofe  de  Almirante  Tamandaré,  possui  302  casos  confirmados  e  23  em

investigação.6 Não  se  pode  perder  de  vista,  contudo,  que  os  exames  não  são

disponibilizados  a  todas  as  pessoas  que  apresentem  sintomas  relacionados  a

Covid-19  – o que traz  a  possibilidade de existirem mais  pessoas  com o vírus  no

município, e com a possibilidade de transmitir a outras. 

Um dos indícios da subnotificação da Covid-19, em virtude da

falta  de  testes,  é  o aumento do número de internações  por  Síndrome Respiratória

Aguda (principal sintoma associado à Covid-19), comparado à mesma época do ano

de 2019. Dados trazidos pelo próprio Ministério da Saúde informam que houve um

incremento em tais internações de 277% em 2020 em relação ao mesmo período

de 2019.  Até o dia 08 de abril de 2020, foram registradas no SIVEP Gripe 34.905

hospitalizações por SRAG no Brasil. Deste total, apenas 3.416 (11%) foram de casos

confirmados para COVID-19, conforme gráfico que se reproduz abaixo7:

5 Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final-2.pdf . Fls. 35.
6 Disponível em http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/CORONA_10042020.pdf. Acessado em 

13/04/2020.
7 Extraído de https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final-2.pdf . p. 12.

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final-2.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/CORONA_10042020.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/be-covid-08-final-2.pdf
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A falta de testes suficientes no Brasil o coloca entre os Países que

menos testa  a doença,  evitando medidas específicas voltadas apenas a grupos que

apresentem maior probabilidade de contaminação:

 O déficit de testes do Brasil em comparação a outros países é
abissal. O país faz 296 testes por milhão de habitantes. O Irã, o
segundo que menos testa entre os mais afetados, faz 2.755 por
milhão. Os EUA, 7.101 por milhão. A Alemanha, um dos países
com menor taxa de mortalidade,  testou 1.317.887 pessoas —
15.730 por milhão8. 

Sendo assim, se  inexistem dados confiáveis acerca da situação

epidemiológica de um município ou região, é necessário que o gestor tome medidas

baseando-se no princípio da precaução, de forma a evitar riscos que possam levar à

morte evitável de pessoas, por falta de atendimento médico adequado.

8 Disponível  em:  https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/coronavirus-brasil-o-pais-que-
menos-testa-entre-mais-atingidos-pela-covid-19-24363482. Publicado em 10/04/2020. Acessado
em 11/04/2020. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/coronavirus-brasil-o-pais-que-menos-testa-entre-mais-atingidos-pela-covid-19-24363482
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/coronavirus-brasil-o-pais-que-menos-testa-entre-mais-atingidos-pela-covid-19-24363482
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A tabela abaixo, trazida no Boletim Epidemiológico do Ministério

da  Saúde,  reflete  com  clareza  a  necessidade  de  medidas  sanitárias  restritivas,  na

proteção à saúde da população:

Ainda, embora o Município, no Decreto editado em 09/04/2020,

estabeleça “condições” para a “abertura” do comércio (que NUNCA FECHOU), não

informa o meio de fiscalização, e sequer as sanções para descumprimento. Nos

oficios  enviados  ao  Ministério  Público,  afirma  que  estaria  “fiscalizando”  o

cumprimento do Decreto Estadual no Municipio, mas não há sequer menção a um ato

de  fechamento  ou  sanção  a  atividade  comercial  em  desacordo  com  as  medidas

sanitárias. Aliás, não se sabe a quem cabe a fiscalização, e o procedimento para sua

realização. 
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4. Do pedido

Diante do exposto, e considerando que:

I. A decisão judicial determinou ao requerido que apresentasse as

razões técnicas para não ter instituído as medidas sanitárias determinadas pelo

Estado  do  Paraná  no  Decreto  Estadual  nº  4.317/20,  relativas  à  suspensão

atividades de iniciativa privada, notadamente as comerciais, no limite territorial do

Município  de  Almirante  Tamandaré;  e  que  tais  razões  deveriam  estar

acompanhadas de relatórios de profissionais das áreas sanitária e epidemiológica,

além de ata da reunião do Comitê de Crise de Emergência em Saúde;

II.  Foi  estabelecida,  em caso  de  descumprimento  da  tutela  de

urgência, a adoção, no âmbito do Município de Almirante Tamandaré, da suspensão

das atividades e serviços tidos como não essenciais, segundo o Decreto nº 4.317/2020,

do Estado do Paraná;

3. O Município  deixou de apresentar razões técnicas  para não

ter instituído as medidas sanitárias determinadas pelo Estado do Paraná, relativas à

suspensão  das  atividades  de  iniciativa  privada  -  notadamente  as  comerciais  -

devidamente acompanhadas de relatórios de profissionais das áreas sanitária e

epidemiológica;

REQUER o Ministério Público seja determinada por esse juízo,

como medida  de precaução, a  suspensão imediata  das  atividades  da iniciativa

privada,  notadamente  as  comerciais,  excetuando-se  os  serviços  e  atividades

essenciais elencados no Decreto n.º 4317/20209, até que o gestor apresente dados

9São considerados serviços e atividade essenciais:I - captação, tratamento e distribuição de água;   (Redação dada  
pelo  Decreto  4318  de  22/03/2020) II  - assistência  médica  e  hospitalar;  III  - assistência  veterinária;  IV
- produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário e produtos odonto-
médico-hospitalares,  inclusive  na  modalidade  de  entrega  delivery  e  similares;  V - produção,  distribuição  e
comercialização  de  alimentos  para  uso  humano  e  animal,  inclusive  na  modalidade  de  entrega,  lojas  de
conveniência e similares, ainda que localizados em rodovias;   (Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020)  
VI - agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da vida
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técnicos  seguros  elaborados  por equipe  multidisciplinar composta  em especial

por profissionais da área da saúde (Vigilância Sanitária e Setor Epidemiológico).

Tais  estudos  deverão indicar  que  a reabertura não influenciará na transmissão

descontrolada do Novo Corona Vírus na população de Almirante Tamandaré. Em

tais dados, deverá constar também a indicação de que o Município possui estrutura

adequada para o atendimento da demanda esperada e projetada para a atual

fase epidemiológica, em caso de liberação (equipamentos de proteção individual,

número  de  testes;  respiradores;  número  de  profissionais  capacitados;  leitos  para

animal; VII - funerários; VIII - transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado
individual  de  passageiros;  IX  - fretamento  para  transporte  de  funcionários  de  empresas  e  indústrias  cuja
atividade esteja autorizada ao funcionamento;  X - transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à
coleta de lixo; (Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) XI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
XII - telecomunicações;  XIII - guarda,  uso e controle de substâncias  radioativas,  equipamentos e materiais
nucleares;  XIV  - processamento  de  dados  ligados  a  serviços  essenciais;  XV  - imprensa;  XVI  - segurança
privada;  XVII - transporte e entrega de cargas em geral;   (Redação dada pelo Decreto 4318 de 22/03/2020)  
XVIII - serviço postal e o correio aéreo nacional;  XIX - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;  XX
- serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco
Central  do  Brasil,  inclusive  unidades  lotéricas;   (Redação  dada  pelo  Decreto  4388  de  30/03/2020)  ;  XXI
- atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da Constituição
Federal;   (Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020)   XXII - atividades médico-periciais relacionadas com
a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da
integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos
em lei, em especial na Lei Federal n.º 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
XXIII - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico, indispensáveis ao atendimento das
necessidades  inadiáveis  da  comunidade;  XXIV  - setores  industrial  e  da  construção  civil,  em  geral.  XXV
- geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica,  incluído  o  fornecimento  de  suprimentos  para  o
funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia,
além de produção, transporte e distribuição de gás natural;   (Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020)  
XXVI - iluminação  pública;   (Incluído pelo  Decreto  4318 de 22/03/2020)  ;  XXVII - produção  de  petróleo e
produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de
petróleo;   (Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020)   XXVIII - vigilância e certificações sanitárias e
fitossanitárias;   (Incluído pelo Decreto 4318 de 22/03/2020)   XXIX- prevenção, controle e erradicação de pragas
dos  vegetais  e  de  doença  dos  animais;   (Incluído  pelo  Decreto  4318  de  22/03/2020)   XXX- inspeção  de
alimentos,  produtos  e  derivados  de origem animal  e  vegetal;   (Incluído  pelo  Decreto  4318  de  22/03/2020)  
XXXI- vigilância agropecuária;   (Incluído pelo Decreto 4318 de 22/03/2020)  ;  XXXII- produção e distribuição
de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do
Sistema de Pagamentos Brasileiro;   (Redação dada pelo Decreto 4388 de 30/03/2020)  ;  XXXIII- serviços de
manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor terrestre ou bicicleta;    (Redação dada  
pelo  Decreto  4388  de  30/03/2020);  XXXIV  - serviços  de  crédito  e  renegociação  de  crédito  dos  agentes
financeiros integrantes do Sistema Paranaense de Fomento de que trata o Decreto nº 2.570, de 08 de outubro de
2015, alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de setembro de 2019;   (Incluído pelo Decreto 4388 de 30/03/2020)  
XXXV - fiscalização do trabalho;   (Incluído pelo Decreto 4388 de 30/03/2020)   XXXVI - atividades de pesquisa,
científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto;    (Incluído pelo  
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internação  e  UTI;  além  das  condições  para  fiscalização  específica  das  medidas

sanitárias restritivas que entender suficientes). 

Pugna,  conforme  requerido  na  inicial,  seja  determinada  a

publicação  da  decisão  no  endereço  eletrônico  da  Prefeitura  Municipal  de

Almirante  Tamandaré  e  nas  redes  digitais  (sociais)  de  comunicação  oficial,

advertindo-se  que  o descumprimento  da decisão judicial  acarretará  sanções  penais

pelo crime de desobediência;  e que também seja encaminhada cópia da decisão ao

Comandante da Polícia Militar, a fim de que auxilie na fiscalização das medidas e,

caso observe descumprimento, adote as medidas necessárias para averiguar a prática

do crime de desobediência. 

Na  hipótese  de  o  requerido  não  cumprir  a  decisão  liminar,
requer o Ministério Público seja o  Chefe do Poder Executivo Municipal, Gerson
Colodel, condenado a arcar com multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (um mil
reais), nos termos do artigo 213, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e artigo 12, §2º, da Lei nº
7.347/85, cujo valor deverá ser destinado ao Fundo Estadual de Direitos Difusos e
Coletivos, na forma dos artigos 11 e 13, da Lei nº 7.347/85.

Neste sentido, é de se destacar que os Tribunais pátrios têm
consolidado o entendimento de que é possível a responsabilização do gestor públi-
co, por intermédio da aplicação de multas cominatórias, por eventual descumpri-
mento de obrigação de fazer fixada ao ente por ele representado.

Tal entendimento decorre da lógica de que as referidas pes-
soas, fisicamente consideradas, são responsáveis por, em nome do ente público, cum-
prir o comando judicial. Notoriamente, impedir tal instrumento de efetividade judicial
retiraria do comando sua força, à medida que, porquanto os reflexos do descumpri-

Decreto  4388  de  30/03/2020) XXXVII  - atividades  de  representação  judicial  e  extrajudicial,  assessoria  e
consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas,  relacionadas à prestação regular e tempestiva dos
serviços públicos;   (Incluído pelo Decreto 4388 de 30/03/2020)   XXXVIII - atividades religiosas de qualquer
natureza, obedecidas as determinações da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde;   (Incluído  
pelo Decreto 4388 de 30/03/2020) a) As atividades descritas no inciso XXXVIII deverão ser realizadas por
meio de aconselhamento individual, a fim de evitar aglomerações, recomendando-se a adoção de meios virtuais
nos casos de reuniões coletivas.   (Incluído pelo Decreto 4388 de 30/03/2020)   XXXIX - produção, distribuição e
comercialização de produtos de higiene pessoal e de ambientes;   (Incluído pelo Decreto 4388 de 30/03/2020)   XL
- serviços de lavanderia hospitalar e industrial.   (Incluído pelo Decreto 4388 de 30/03/2020)  .  
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mento recairiam somente sobre o erário, não ostentaria o gestor mínimo temor pelo
inadimplemento. Assim, mais uma vez, a sociedade é quem seria punida pela má con-
dução da administração, beneficiando-se, desta forma, o responsável pela omissão e
pela falha no serviço, senão veja-se:

“1)  DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS (RIVA-
ROXABANA  E  DESVENLAFAXINA).  DIREITO  À  SAÚDE
(ART. 196, CF). RECUSA DO FORNECIMENTO, POR NÃO
CONSTAR NOS ‘PROTOCOLO CLÍNICO’ DO SUS. a) É dever
constitucional do Estado o fornecimento gratuito de remédio à
pessoa que dele necessite. Assim, demonstrada a hipossuficiên-
cia financeira, a doença do Paciente (...) o Paciente faz jus ao
recebimento das medicações. Jurisprudência dominante no Co-
lendo  Superior  Tribunal  de  Justiça.  (…)  .3)  DIREITO PRO-
CESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS). ASTREIN-
TES. FIXAÇÃO CONTRA AGENTE PÚBLICO. VIABILIDADE.
ART. 11 DA LEI Nº 7.347/85. REDUÇÃO DO VALOR. CABI-
MENTO. a) A cominação de ‘astreintes’ prevista no art. 11 da
Lei nº 7.347/85 pode ser direcionada não apenas ao ente esta-
tal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes
responsáveis  pelo  cumprimento  das  determinações  judiciais.
Precedentes  do  STJ.  (...).”  (TJPR  –  5ª  C.  Cível  –  ACR  –
1320020-5 – Telêmaco Borba – Rel.: Leonel Cunha – Por maio-
ria – J. 03.03.2015). (Destacou-se)

Ou seja, nas brilhantes palavras de Fredie Didier Jr.,

“A má conduta do administrador público é aspecto patológico
que não pode servir de argumento para eximir os entes públi-
cos da submissão a esse tipo de coerção processual. (…).
O foco do problema é outro: não é combater a multa coercitiva
como técnica a ser utilizada contra a Fazenda Pública,  mas
combater a má conduta do agente público que descumpriu or-
dem judicial por saber que a multa recairia sobre o erário. As-
sim, considerando que a multa se reveste de caráter coercitivo
e que o seu objetivo é servir  de instrumento à efetivação de
uma decisão judicial – o que, aliás, representa também medida
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de interesse público –, poderá ser utilizada mesmo quando o
devedor for a Fazenda Pública.
De qualquer sorte, para evitar a renitência dos maus gestores,
nada impede que o magistrado, no exercício do seu   poder geral  
de efetivação  , imponha as astreintes diretamente ao agente pú  -  
blico (pessoa natural) responsável por tomar a providência ne-
cessária ao cumprimento da prestação. Tendo em vista o objeti-
vo da cominação (viabilizar a efetivação da decisão judicial),
decerto que a ameaça vai mostrar-se bem mais séria e, por isso
mesmo, a satisfação do credor poderá ser bem mais facilmente
alcançada.”10 (Destacou-se)

Por  fim,  o  Ministério  Público  junta  e-mails  recebidos  pela  5ª

Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, noticiando a continuidade normal das

atividades comerciais em Almirante Tamandaré, e também de inaugurações presididas

pelo próprio Prefeito Municipal, durante o período da pandemia.

Almirante Tamandaré, 13 de abril de 2020.

Mariana Dias Mariano Melissa Andrea Anselmo
Promotora de Justiça        Promotora de Justiça

Mariana  Seifert Bazzo Marcio Soares Berclaz
        Promotora de Justiça                      Promotor de Justiça

Newton Braga de Sampaio Junior       Roberto Tonon Junior
     Promotor de Justiça Promotor de Justiça

10DIDIER JR.,  Fredie.  Curso de Direito Processual  Civil: Execução. 8.  ed.  rev.,  ampl.  E atual.
Salvador: JusPodivm, 2018. p. 637.
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