
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública de Curitiba-PR

Nota

Diante da recente notícia de que o Município de Curitiba, após contar

com  posicionamento  favorável  de  seu  Comitê  de  Técnica  e  Ética  Médica,  em

contrariedade à recomendação em vigor de que “deverá ser considerada, no âmbito da

iniciativa  privada,  a  suspensão  dos  serviços  e  atividades  não  essenciais,  que  não

atendem  as necessidades inadiáveis da comunidade” (art. 4º, do Decreto Municipal nº

470/2020),   autorizou a retomada de tais práticas mesmo neste momento de pandemia

pelo novo Coronavírus, esta promotoria de Justiça, por dever de ofício na tutela do direito

fundamental à saúde e à vida, adotou duas ordens de providências:

Uma primeira, no campo extrajudicial, a partir da expedição de pronto

Ofício à Secretaria Municipal de Saúde (nº 597/2020 – PROSAU), com o propósito de

obter  informações  documentadas  sobre:  “1.  A  “transmissão  do  COVID-19  está

seguramente controlada” em Curitiba? Favor explicar; 2. Com a autorização concedida

para a retomada da atividade não essencial  nesta Capital,  é concretamente “possível

limitar a importação da doença dos Municípios e regiões circunvizinhas”? Favor explicar;

3.  O  sistema  de  saúde  de  Curitiba  “tem capacidade  de  atendimento  resolutivo”  não

apenas em relação à sua extensão territorial, mas também quanto aos Municípios que

tem esta cidade como referência, “com estrutura humana e material adequada”? Estão

definidos tais fluxos intermunicipais? Favor explicar; 4. Há leitos de UTI e respiradores em

quantidade  suficiente  ao  necessário  atendimento  da  população?  Se  sim,  qual  o

fundamento ou a base utilizada para respaldar essa atuação?  Favor explicar. 5. Está

controlado  o  risco  de  surtos  em  locais  críticos,  tais  como  Instituições  de  Longa

Permanência para idosos de Curitiba? Favor explicar.  6. As “medidas preventivas estão

disponíveis  em  locais  que  as  pessoas  precisam  frequentar”?  Favor  explicar.  7.  A

“comunidade  está  ampla  e  corretamente  informada  e  engajada  nas  medidas  e  na

estratégia de eventual relaxamento (conforme. OMS, FSP,11.4.20)”? Favor explicar. 8. A

partir da sinalização demonstrada pelos próprios Boletins apresentados pela Secretaria

Municipal  de  Saúde,  a  retomada  do  comércio  não  deveria  ocorrer  somente  após  o

alcance do platô de pico e após indicativo real de queda na curva (diminuição diária de

casos  diagnosticados  e  de  óbitos)?  Favor  explicar  de  maneira  detalhada;  9.  Os

integrantes do Comitê de Técnica e Ética Médica, ao editarem Resolução posicionando-

se favoravelmente  à retomada das atividades não essenciais,  basearam-se em quais

evidências científicas tal  posicionamento? Os Srs.  Membros do referido Comitê,  caso

comprovada relação ou nexo entre a postura tomada e o adoecimento e/ou mortes de

pessoas pela Covid-19,  têm ciência de que poderão ser responsabilizados por  essas
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consequências? Favor explicar detalhadamente”.

Por outro lado, enquanto segunda medida, diante do ajuizamento, ainda

em 3 de abril  passado,  da ação civil  pública  nº  0001289-37.2020.8.16.0004 -  a  qual

tramita junto ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública -, após manifestação do Município

de  Curitiba  nesses  autos,   perfectibilizada  na  data  de  ontem,  e  em  respeito  à

determinação judicial para que esta promotoria de Justiça se pronunciasse nos autos,

voltou-se a  procurar  ressaltar diversos argumentos capazes de permitir que os pedidos

liminares formulados resultem apreciados e deferidos,  em função da iminente reabertura

do  comércio  considerado  como  não  essencial  agendada  para  a  data  de amanhã.  O

requerimento  liminar  objetiva,  preventivamente,  alcançar  determinação  para  que  o

Município de Curitiba atue no sentido de: 1.1 apenas suprimir, alterar, acrescentar ou vir a

elaborar atos normativos relacionados à prevenção e ao enfrentamento à proliferação da

COVID-19, após obter posição favorável de seu  Comitê de Técnica e Ética Médica,   a

qual  deve  apresentar  congruência  com  o  recomendado  pelas  autoridades  sanitárias

Estadual  e Federal,  bem como se manter fundada em evidências científicas e dados

técnicos alicerçados em experiências, posições e produções trazidas pelos Conselhos,

Instituições e Sociedades voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde das

pessoas, a partir da pesquisa, do aprimoramento e do ensino científicos, sabidamente

reconhecidos no âmbito  nacional  e internacional;  1.2 suspender  os efeitos de todo e

qualquer ato municipal eventualmente expedido até o cumprimento do destacado no item

anterior; 1.3 utilizar de seus agentes, em especial aqueles integrantes da Defesa Social e

da  Guarda  Municipal,  para  fiscalizarem  e  garantirem  o  rigoroso  cumprimento  do  já

definido nos Decretos Municipais 421/2020 e 470/2020, assegurando resolutividade às

determinações de, no âmbito da iniciativa privada, serem consideradas a suspensão dos

serviços e atividades  não essenciais, que não atendam às necessidades inadiáveis da

comunidade; com o registro de que, em havendo necessidade, após o esgotamento das

tentativas  de  convencimento/orientação,  tais  servidores  poderão  utilizar  do  poder  de

polícia  que  lhes  é  próprio,  sujeitando  os  infratores,  além  de  responsabilização

administrativa, às sanções previstas nos arts. 268 e/ou 330 do Código Penal (Portaria

Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, do MJ e do MS) e  1.4 com o propósito

colaborativo a tais providências,  a expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar

desta Capital, para conhecimento e apoio às medidas necessárias ao registrado no item

1.3.
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