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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO 

DA _____ VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DA 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA-PR 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, 

a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ e a DEFENSORIA 

PÚBLICA DA UNIÃO, por intermédio do Promotor de Justiça e dos 

Defensores Públicos que adiante assinam, atuando na tutela de direito 

difuso afeto à saúde e à vida de milhares de munícipes desta Capital, 

comparece, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro nos 

artigos 127, caput, 129, II e III, 196 e 197, da Constituição Federal; art. 

6º, I, alínea “a” e “b”, Lei Federal nº 8.080/1990; artigo 5°, I, da Lei Federal 

n° 7.347/1985; artigo 25, IV, “a”, da Lei Complementar Federal n° 

8.625/1993; art. 2º, inc. IV, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 

85/93, todos combinados ainda combinados com o art. 177, do Código de 

Processo Civil, e embasado no incluso Procedimento Administrativo nº 

0046.20.045622-9, ajuizar a presente 

 

             AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 (com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte) 

  

   em face do MUNICÍPIO DE CURITIBA, pessoa jurídica 
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de direito público interno, ora representado judicialmente pela Exma. 

Senhora Procuradora-Geral do Município, Dra. Vanessa Volpi Bellegard 

Palacios, com endereço na Rua Álvaro Ramos, nº 150, Edifício Pery Moreira, 

Centro Cívico, nesta Capital, pelos motivos de fato e de direito a seguir 

aduzidos: 

 

RESUMO DA PRETENSÃO 

 

Pretende-se através da presente ação civil pública, em es-

sência, obter provimento jurisdicional hábil a obrigar o MUNICÍPIO DE CU-

RITIBA a invalidar a Resolução nº 1, de sua Secretaria Municipal de Saúde, 

bem como a se abster de adotar qualquer outra medida capaz de autorizar 

e/ou incentivar o funcionamento de atividades comerciais tidas como não 

essenciais, enquanto durar o Estado de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional-ESPIN decorrente da pandemia de Covid-19, 

sem a prévia apresentação e comprovação de justificativas técnicas funda-

mentadas, alicerçadas em evidências científicas e recomendações da Orga-

nização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

Também se objetiva, além de outros pedidos, que o 

MUNICÍPIO DE CURITIBA utilize das estruturas de suas Secretarias para, 

não apenas orientar de maneira mais enfática a população sobre os riscos 

que a infecção pelo novo Coronavírus pode gerar à saúde das pessoas, 

assim como as pertinentes medidas de prevenção que necessitam adotar, 

mas também estabelecer rotinas garantidoras de maior fiscalização às 

recomendações de distanciamento e de isolamento social. 
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I. DOS FATOS 

 

É de conhecimento notório que a Organização Mundial 

de Saúde-OMS, diante de milhares de casos da doença COVID-19 

confirmados em todos os continentes, declarou, em 11.3.2020, estado de 

pandemia internacional. 

A COVID-19 é ocasionada pelo novo Coronavírus, 

conhecido cientificamente como SARS-COV-2, e tem como principais 

características o fato de que, ainda na atualidade, não apresenta cobertura 

vacinal e muito menos conta com tratamentos específicos. Essas negativas 

nuances, somadas à considerável velocidade de propagação da doença, 

além de gerar crescimento exponencial do número de infectados, tem 

gerado expressivo número de óbitos, além de possibilitar a sobrecarga da 

rede de saúde (tanto pública, quanto privada) com pacientes. 

Por isso, diversos países, estados e municípios, 

passaram a atuar de maneira mais enfática para não apenas detectar, 

proteger, reduzir a transmissão desse vírus, mas também tratar 

adequadamente as situações diagnosticadas e confirmadas da referida 

doença. 

Ainda enquanto consequência da condição pandêmica 

ora vivenciada, o Brasil, o Estado do Paraná e o Município de Curitiba, 

através de atos normativos, passaram a dispor sobre providências 

indispensáveis à prevenção e ao enfrentamento da emergência em saúde 

pública decorrente do novo Coronavírus, inclusive estabelecendo restrições 

a atividades públicas e privadas no intuito de diminuir ao máximo as 

circunstâncias capazes de possibilitar os contágios ocasionadores da 

COVID-19. 

Mesmo assim e já havendo a perceptível comprovação 
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de valorosos esforços adotados pelos profissionais da saúde, observa-se, 

sobretudo através dos boletins e relatórios divulgados pelas Pastas gestoras 

da Saúde no campo federal, estadual e municipal, a certeza epidemiológica 

de que os números confirmados de casos de COVID-19 irão 

progressivamente aumentar - esperando-se que no menor patamar possível 

– até atingirem seu pico da “curva de transmissão” em todos esses níveis. 

Por isso, de extremo relevo, a atuação convergente  para 

desacelerar e, quem sabe evitar na maior medida possível, a proliferação 

do referido vírus, a fim de permitir aos infectados a adequada terapêutica, 

o que somente será concretamente possível, caso o sistema público e 

privado de saúde venham a ficar sobrecarregados. 

No mundo, sabe-se de países e locais que apenas 

reagiram tardiamente à prevenção, subestimando a doença e não dando 

atenção à redução do convívio social, como regiões da Itália e da Espanha, 

o que lhes proporcionou na atualidade o enfrentamento de caótico cenário 

sanitário, com centenas de mortos diariamente1.  

De modo mais específico, seguindo posturas adotadas 

pela União e Estado do Paraná para, normativamente, disciplinar 

providências de combate à COVID-19, o Município de Curitiba editou o 

Decreto nº 421/2020, de onde é possível inferir, em síntese, 

considerações sobre: 1) a situação de emergência instalada no Municípios 

de Curitiba; 2) as medidas que poderão ser adotadas no enfrentamento da 

citada situação; 3) os diretos das pessoas afetadas com tais medidas; 4) a 

criação do denominado Comitê de Técnica e Ética Médica; 5) a tramitação 

de processos referentes a assuntos vinculados ao tema do Decreto; 6) a 

suspensão de atividades de formação continuada e outros eventos 

realizados pela Secretaria Municipal de Educação; 7) a suspensão nas 

 
1  Conferir: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,erro-da-italia-foi-subestimar-a-doenca-diz-biologa-

brasileira-que-vive-em-milao,70003237573. Acessado, em 30.4.2020. 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,erro-da-italia-foi-subestimar-a-doenca-diz-biologa-brasileira-que-vive-em-milao,70003237573
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,erro-da-italia-foi-subestimar-a-doenca-diz-biologa-brasileira-que-vive-em-milao,70003237573
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unidades educativas do Município; 8)  a suspensão dos eventos e viagens 

agendados pela Administração municipal; 9) a vedação da concessão de 

licenças ou alvarás para a realização de eventos privados, com público 

superior a 200 pessoas e 10) o registro de que esse ato normativo vigorará 

enquanto perdurar a situação de emergência ocasionada pelo Coronavírus. 

Complementarmente, alguns dias após, o Município de 

Curitiba fez vigorar o Decreto nº 450/2020, estabelecendo: 1) a 

necessidade de que a iniciativa privada considerasse a suspensão de 

eventos, comemorações e confraternizações, de qualquer natureza e 

magnitude, ao ar livre ou em espaço fechado, incluindo excursões, cursos 

presenciais, missas e cultos religiosos; 2) a importância de se considerar, 

no âmbito da iniciativa privada,  a suspensão dos serviços e atividades não 

essenciais; 3) o elenco de atividades consideradas essenciais; 4) o dever 

dos estabelecimentos comerciais e particulares cumprirem as orientações e 

protocolos elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde; 5) o dever de 

crianças e idosos observarem distanciamento social; 6) diretrizes para a 

visitação de idosos, pacientes internados e 7) o registro de que o 

descumprimento dessas medidas poderá ensejar a responsabilização 

administrativa, cível  e penal dos infratores, nos termos da Portaria 

Interministerial nº 5/2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e 

da Saúde. 

Posteriormente, novo Decreto Municipal, agora o de 

nº 470/20, além de expressamente revogar o de nº 450/20, passou a 

disciplinar os serviços públicos considerados essenciais, 

ampliando-os consideravelmente e traçando regras sobre: 1) a 

necessidade de considerar, no âmbito da iniciativa privada, a suspensão de 

eventos, comemorações e confraternizações, de qualquer natureza e 

magnitude, ao ar livre e em espaço fechado, incluindo excursões, cursos 

presenciais, missas e cultos religiosos; 2) a suspensão do funcionamento, 

enquanto durar a situação de emergência, de casas noturnas e demais 
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estabelecimentos dedicados à realização de festas, eventos e recepções; 3) 

a necessidade de se considerar a suspensão de atividades, no âmbito da 

iniciativa privada, de atividades não essenciais; 4) a relação de serviços 

considerados essenciais; 5) a importância, mesmos nos serviços ou 

atividades essenciais, de adotar todas as cautelas para evitar a propagação 

da infecção e a transmissão local do novo Coronavírus; 6) o dever dos 

estabelecimentos comerciais e particulares cumprirem as orientações e 

protocolos da Secretaria Municipal de Saúde; 7) a relevância do 

distanciamento social prioritário em relação às crianças e pessoas com 60 

anos ou mais de idade; 8) a proibição de visitação aos idosos nas ILPI’s; 9) 

a vedação de visitas a pacientes internados em estabelecimentos de saúde 

para contenção da transmissibilidade do Coronavírus, salvo os 

acompanhantes de idosos, crianças, pacientes em estado terminal e outros 

previstos em lei e 10) que os casos omissos serão analisados pelo Comitê 

de Técnica e Ética já instaurado. 

Diante desse contexto normativo, no dia 30 de março 

passado, expediu-se recomendação ao Sr. Prefeito Municipal e à Sra. 

Secretária Municipal de Saúde, com o propósito de que adotassem as 

medidas necessárias capazes de: 1) Assegurarem que as leis e demais atos 

normativos do Município de Curitiba, relacionados à prevenção e ao 

enfrentamento à COVID-19 continuem a seguir as evidências científicas e 

os 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; e 2) Assegurarem que as leis e demais 

atos normativos do Município de Curitiba, relacionados à prevenção e ao 

enfrentamento à COVID-19 somente venham a ser suprimidos, alterados, 

acrescentados ou venham a ser elaborados quando existirem fundadas 

justificativas a tanto, embasadas em evidências científicas e dados técnicos 
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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 

(item 25, em anexo). 

Em resposta ao recomendado, na data de 2 de abril de 

2020, a Procuradoria do Município de Curitiba enviou ao Ministério Público 

o Ofício nº 560/2020-PGM-ACE, através do qual a “Administração Municipal 

de Curitiba”, amparada no Ofício nº 1460/2020-ASS.SMS, unicamente 

assinalou que: “as medidas tomadas no âmbito da Secretaria Municipal da 

Saúde  para o enfrentamento da infecção humana pelo novo Coronavírus – 

COVID-19, são pautadas pelo rigor técnico e mantém consonância com as 

orientações emanadas do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná, de acordo com os princípios constitucionais do Sistema 

Único de Saúde. Ressalta-se que a Secretaria Municipal de Saúde mantém 

permanente contato com a Sociedade Brasileira de Infectologia e com a 

Associação Brasileira de Profissionais em Controle de Infecções e 

Epidemiologia Hospitalar” (item 29, em anexo). 

Porém, imediatamente na sequência começaram a 

surgir notícias divulgadas pela Rádio Band News FM, pelos jornais 

Bem Paraná e Tribuna, no sentido de que o Município avaliava 

reabrir o comércio tido como não essencial (itens 30, 31 e 32, em 

anexo). 

Isso causou profunda preocupação, pois sob o ponto de 

vista científico e amparado em renomados Órgãos e Instituições, dentre as 

quais: Sociedade Brasileira de Infectologia2, Conselho Nacional de Saúde - 

 
2https://drive.google.com/file/d/14hdu6_rospzES4jMDgYSc_uS2MMFAVCZ/view, Acessado em 2/4/2020. 
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CNS3, Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO4, Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia5, Associação Médica Brasileira - AML, 

Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pneumologia, 

e Congregação da Faculdade de Saúde Pública da USP6, apenas para citar 

alguns, o distanciamento ou isolamento social vem se mostrando 

como medida primordial para impedir a propagação da COVID-19 

ou, então, retardar a propagação da doença. 

Nesses termos, paralelamente ao interesse de 

verificar como o Município fiscalizava o respeito aos termos dos 

referidos Decretos, percebendo-se que o Decreto Municipal nº 

421/20 criou, em seu art. 4º, o Comitê de Técnica e Ética Médica, 

sob a presidência da Secretária Municipal de Saúde, com diversas 

competências de extremo relevo no enfrentamento da emergência 

sanitária causada pela COVID-19 7 , iniciou-se trabalho de apuração 

sobre o funcionamento do referido Órgão colegiado, já que possui a 

expressa incumbência de orientar as decisões municipais e de instruir a  

 
3 http://www.abennacional.org.br/site/wp-content/uploads/2020/03/Reco018-Parecer_Tecnico.pdf, Acessado em 

2/4/2020 
4 https://www.abrasco.org.br/site/gtenvelhecimentoesaudecoletiva/2020/03/31/pandemia-do-covid-19-e-um-

brasil-de-desigualdades-populacoes-vulneraveis-e-o-risco-de-um-genocidio-relacionado-a-idade/, Acessado em 

2/4/2020 
5 https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/fala-de-bolsonaro-sobre-covid-19-e-condenada-por-sociedades-de-

saude/, Acessado em 2/3/2020 
6 https://www.fsp.usp.br/site/noticias/mostra/19357, Acessado em 2/4/2020 
7
 “Art. 4º Fica criado o Comitê de Técnica e Ética Médica, presidido pela Secretária Municipal da Saúde, com as 

seguintes competências: 
I - orientar as decisões e dirimir dúvidas dos órgãos e entidades municipais acerca da extensão das medidas 

adotadas e sua repercussão nos serviços e rotinas internas, valendo-se, para tanto, dos meios tecnológicos dispo-

níveis; 

II - instruir os casos omissos nos decretos de que trata o enfrentamento ao COVID-19 e a editar atos orientativos 

suplementares; 

III - definir as prioridades de aquisição de produtos e serviços emergenciais para enfrentamento da pandemia, no 

âmbito do Município de Curitiba; 

IV - informar oficialmente à imprensa acerca das medidas adotadas pelo Município. 

Parágrafo único. Para exercer plenamente as competências descritas, o Comitê de Técnica e Ética Médica poderá 

requisitar o apoio dos Secretários Municipais, Presidentes de Autarquias e Empresas Públicas do Município, bem 

como dos servidores que integram esses órgãos”. 

https://www.abrasco.org.br/site/gtenvelhecimentoesaudecoletiva/2020/03/31/pandemia-do-covid-19-e-um-brasil-de-desigualdades-populacoes-vulneraveis-e-o-risco-de-um-genocidio-relacionado-a-idade/
https://www.abrasco.org.br/site/gtenvelhecimentoesaudecoletiva/2020/03/31/pandemia-do-covid-19-e-um-brasil-de-desigualdades-populacoes-vulneraveis-e-o-risco-de-um-genocidio-relacionado-a-idade/
https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/fala-de-bolsonaro-sobre-covid-19-e-condenada-por-sociedades-de-saude/
https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/fala-de-bolsonaro-sobre-covid-19-e-condenada-por-sociedades-de-saude/
https://www.fsp.usp.br/site/noticias/mostra/19357
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edição de atos orientativos suplementares. Assim, pois eventual 

flexibilização de atividades consideradas não essenciais deveria 

obrigatoriamente passar pela consideração e deliberação desse 

Comitê.   

Depois de reiteração, em 15 de abril, informou-se 

que: i) o Comitê de Técnica e Ética Médica era composto pelo 

Prefeito Municipal, a Secretária de Saúde e Representantes do 

Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde; ii) o 

Comitê realiza “colóquios de forma sistemática, porém não há um 

cronograma pré-definido” iii) não se fazia registro em atas, muito 

embora as diversas medidas que havia tomado (item 7, em anexo). 

Por isso, esclarecimentos complementares foram 

solicitados, quando então (em 16 de abril), ressaltou-se que: i) a 

composição foi alterada “a partir de 13/04/2030”, mantendo-se a 

ausência de cronograma pré-definido; ii) também a “partir de 

13/04/2020” começou-se a elaborar atas “no caso de medidas que 

terão como consequência a publicação de atos normativos”, 

reiterando as providências tomadas por esse Colegiado (item 10, em anexo). 

Na sequência, em virtude da notícia de que o comércio 

não essencial retomaria suas atividades no dia 17.4.20208, voltou-se a 

questionar a SMS de Curitiba (item 8, em anexo) que salientou: i) “diante 

do número excessivo de denúncias recebidas via canal 156, quanto 

às condições inadequadas de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais, as quais em apenas um dia, ultrapassaram o 

quantitativo de 1700, identificou a necessidade de estabelecer 

critérios direcionados aos estabelecimentos de serviços e 

atividades permitidos, nos termos do Decreto 470/2020” ii) essa 

deliberação resultou na edição a Resolução nº 1/2020, a qual 

 
8 Vídeo de item 35, em anexo. 
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contou com a anuência dos integrantes do Comitê de Técnica e de 

Ética Médica (item 11, em anexo). 

Porém da simples leitura dessa Ata não se 

observa qualquer argumento ou fundamento técnico-

científico capaz de respaldar a decisão de possibilitar o 

retorno das atividades não essenciais, desde que preenchidos 

alguns parâmetros. Ao contrário, observa-se que, diante do 

grande número de reclamações quanto ao funcionamento 

irregular de comércios, ao invés de propor posturas 

capazes de controlar e melhor fiscalizar a atividade 

comercial, a partir do recomendado no art. 4º, do 

Decreto Municipal nº 470/2020 9 , decidiu-se 

simplesmente por editar Resolução (nº 1/2020), com a 

incumbência de controlar a “lotação de pessoas” (art. 3º, inc. I, 

da Res.) e adotar medidas de higiene e proteção (art. 3º, inc. II, 

da Res). 

Como se não bastasse, mesmo questionado 

de maneira mais pormenorizada a apresentar as 

evidências científicas que embasaram esse 

posicionamento, além de outros aspectos (item 12, em anexo), 

praticamente a Secretaria Municipal de Saúde limitou-se a 

reiterar sua resposta anterior, não apresentando qualquer 

justificativa técnica sobre o relaxamento do 

 
9 “Art. 4º Deverá ser considerada, no âmbito da iniciativa privada, a suspensão dos serviços e atividades não 

essenciais, que não atendem as necessidades inadiáveis da comunidade”. 
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distanciamento e do isolamento social a que deu causa 

(item 17, em anexo). 

Em acréscimo, esse relaxamento a que vem dando 

causa pode ainda ser inferido do fato de que, mesmo o art. 6º da 

Resolução nº 1/20, da SMS prevendo que: “Art. 6º - Fica suspenso o 

funcionamento do sistema de buffet (self service) em restaurantes, 

lanchonetes, padarias e similares”, os buffets por quilo passaram 

a ser também liberados para funcionamento, após reunião 

realizada “entre representantes da regional paranaense da 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-PR) e 

o prefeito da cidade, Rafael Greca”10. 

Portanto, enquanto conclusão, observa-se que 

o Município de Curitiba, ao receber denúncias de que 

diversos estabelecimentos comerciais não respeitavam a 

recomendação constante do art. 4º, do Decreto Municipal 

nº 470/2020, em vez de buscar observar o disciplinado e 

de seguir o regrado no art. 11, desse ato normativo11, de 

maneira oposta mitigou tais restrições, dando a conhecer 

que todas as atividades consideradas não essenciais poderiam 

retomar seus serviços, desde que tomassem algumas 

precauções.  

Nesses termos, se não conseguia fiscalizar 

 
10 https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/mercado-e-setor/restaurantes-buffet-liberados-curitiba/, 

Acessado em 30.4.2020. 
11 “Art. 11. O descumprimento das medidas complementares acarretará a responsabilização administrativa,civil e 

penal dos agentes infratores, nos termos da Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020,do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública e da Saúde”. 
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mínima e adequadamente quando os estabelecimentos estavam 

com funcionamento suspensos, agora que retomaram as 

atividades muito menos o Município conseguirá. 

Assim, o estado de coisas a que deu causa o Município, 

sobretudo a partir do definido na Resolução SMS nº 1/2020, não pode 

perdurar, na medida em que reúne amplas condições de gerar 

negativos resultados à saúde e à vida de diversos munícipes de 

Curitiba. 

Parte-se dessas premissas, posto que a permissão para 

o funcionamento de estabelecimentos comerciais não essenciais, contribui 

de forma decisiva para aproximação entre as pessoas – quer nas lojas, nos 

arredores e no transporte público utilizado por grande número de indivíduos 

para comparecerem a seus respectivos trabalhos ou se dirigirem aos locais 

de compra -, de modo a darem vazão em maior escala à cadeia de 

transmissão da pandemia, inclusive a partir de indivíduos não 

sintomáticos. 

Na atualidade, o Município de Curitiba conta com 

623 casos confirmados e 25 óbitos (dados do boletim de 

03/05/2020)12 , existindo a certeza epidemiológica de que esse 

número irá aumentar, esperando-se que no menor patamar possível. 

Aliás, quando a Resolução nº 1/20 entrou em vigor em 17.4.2020, 

segundo dados da própria SMS, existiam 391 casos confirmados e 

apenas 8 óbitos. Portanto, mais que perceptível o prejuízo sanitário 

a que esse ato normativo deu causa, pois gerou 232 novos casos de 

Covid e 17 óbitos em 16 dias.  

Importante relembrar, que o novo Coronavírus é 

 
12 https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-registra-mais-duas-mortes-de-moradores-da-cidade-por-covid-

19/55824, Acessado em 3.5.2020.  
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transmissível de pessoa para pessoa por meio de contato com secreções, 

gotículas de saliva, contatos com objetos ou superfícies contaminadas, 

seguida de contato com os olhos, boca e nariz. E, matematicamente, quanto 

mais a aglomeração ou a proximidade entre as pessoas, maior a 

possibilidade da transmissão desenfreada da COVID-19. 

Paralelamente, cumpre ainda enfatizar que um possível 

melhor controle das transmissões poderia se dar por intermédio da 

ampliação das testagens de pessoas. Contudo, não há testes para 

todos13 e os testes rápidos mais comumente realizados “tem até 75% 

de chance de erro em resultados negativos” 14 . Dessa maneira, 

apresenta-se impossível evitar que pessoas contaminadas pelo 

novo Coronavírus circulem pelas vias públicas, infectando outras 

tantas. Aliás, essa constatação tem revelado a presença de 

subnotificações de casos da COVID-19, o que não contribui para o 

combate da doença 15 . Por isso, a reativação do comércio, tende a 

aumentar a circulação de indivíduos e, consequentemente, os índices de 

contágio por esse vírus. 

Em acréscimo, mister explicitar que a partir de estudo 

publicado na renomada Revista Science16, em 16.03.2020, concluiu-

se que a rápida disseminação do novo Coronavírus ocorre, dentre 

outros fatores, pois 86% das infecções não são diagnosticadas e 79% 

das transmissões acontecem a partir de pessoas assintomáticas.  

Logo, não por outros motivos, o isolamento social, 

 
13  https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/mesmo-falta-de-ar-nao-garante-testes-para-novo-

coronavirus-no-brasil.shtml. Acessado em 2/4/2020. 
14  ttps://exame.abril.com.br/brasil/testes-rapidos-tem-ate-75-de-chance-de-erro-em-resultados-negativos/, 

Acessado em 30.4.2020. 
15 https://www.dw.com/pt-br/subnotifica%C3%A7%C3%A3o-dificulta-combate-%C3%A0-covid-19-no-brasil/a-

52919120; https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/estados-e-municipios-no-pais-relatam-

subnotificacao-gigantesca-de-casos.shtml; https://brasil.elpais.com/politica/2020-03-31/mortes-sem-diagnostico-

levantam-suspeita-de-subnotificacao-de-casos-do-coronavirus-em-sao-paulo.html, Acessado em 2/4/2020. 
16 https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/24/science.abb3221, Acessado em 2.4.2020. 

https://www.dw.com/pt-br/subnotificação-dificulta-combate-à-covid-19-no-brasil/a-52919120
https://www.dw.com/pt-br/subnotificação-dificulta-combate-à-covid-19-no-brasil/a-52919120
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mesmo de pessoas consideradas não doentes apresenta-se essencial para 

obstar a propagação do contágio do novo Coronavirus. Graficamente, tal 

raciocínio pode ser assim concebido:

 

Infelizmente, por mais que se compreenda as 

dificuldades econômico-financeiras de muitos, o relaxamento de medidas 

restritivas, a partir da reabertura de estabelecimentos comerciais, serve 

para contrariar as únicas estratégias que, de forma praticamente unânime, 

delineiam-se como de grande eficiência para conter a transmissão do novo 

Coronavírus, visto: 1) viabilizarem o não isolamento de pessoas, dentre as 

quais inevitavelmente algumas infectadas, o que, por si só, serve de 

estopim para o descontrole epidemiológico em relação à COVID-19 e 2) 

impedirem a preparação e reação rápidas, capazes de conter a 

disseminação e o surto da doença. Há simetria entre a circulação de pessoas 

e a dispersão do contágio. Desse modo, quanto maior o contato social, a 

organização, o planejamento e a execução das medidas destinadas a 
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combaterem o novo Coronavírus tendem a rapidamente fugirem do controle, 

impedindo adequadas respostas.  

Portanto, a partir da somatória dessas circunstâncias, 

outra alternativa não há senão a de ajuizar a presente ação, já que, repita-

se, as medidas adotadas no âmbito extrajudicial, inclusive a expedição de 

recomendação administrativa, não produziram os efeitos aguardados. 

 

II. DO DIREITO 

 

A saúde pode ser definida como estado completo de 

bem-estar físico, mental e social e não apenas como ausência de doenças17 

e, como tal, apresenta-se como direito fundamental e verdadeiro 

pressuposto da dignidade da pessoa humana – na plenitude da expressão. 

   Não por outra razão, a Constituição Federal confere à 

saúde especial destaque e proteção, na medida em que expressamente 

estabelece, em seu art. 196, que: “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

   Para reforçar esses enunciados, a Carta Magna registrou 

serem de “relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado” (art. 197, da C.F.). 

   A fim de garantir a devida proteção à essa relevância 

 
17

 Definição contida no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da saúde (OMS). 
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pública, definiu nosso Texto Fundamental competir à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios a tarefa de legislarem concorrentemente 

sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, inc. XII, da Constituição Federal-

C.F.), fixando, ainda, em prol desses entes municipais, a competência de 

legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar à legislação federal 

e estadual no que couber (art. 30, incs. I e II, da C.F.). Assim também, 

visto que as ações e serviços de saúde integram rede e formam um sistema 

único de saúde, o qual deve ser organizado a partir da descentralização e 

da direção única em cada esfera de governo (art.198, inc. I, da C.F. e art. 

7º, inc. IX, da Lei Federal nº 8080/90). 

   Ademais, compete à direção Municipal do SUS o 

planejamento, organização, controle e avaliação dos serviços de saúde, 

além de geri-los e executá-los, bem como, em especial, a incumbência de 

“normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no 

seu âmbito de atuação” (art. 18, incs. I e XII, da Lei nº 8080/90). 

   Não destoando dessas regras, o Código Sanitário do 

Paraná (Lei nº 13331, de 23 de novembro de 2001), expressamente prevê 

ser competência municipal a possibilidade de expedição, “no que concerne 

estritamente aos interesses locais, normas suplementares ao presente 

Código” (art. 13, inc. XIV, do aludido Códex). 

    Portanto, respaldando-se em lições de Fernando Aith, 

verifica-se a inteira possibilidade de os Municípios participarem da produção 

legislativa de forma suplementar, podendo, inclusive, “exercer competência 

legislativa plena para atender suas peculiaridades”, caso inexista lei federal 

correspondente sobre normas gerais”, e  “no que se refere aos Secretários 

de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, estes possuem 

competência normativa análoga a dos Ministros, guardadas, como de hábito, 

as limitações de competências territoriais e materiais referentes às suas 
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atribuições”18. 

   Contudo, neste momento de pandemia da COVID-19, 

além de guardarem conformidade com a legislação federal e 

estadual, as normas municipais necessitam ainda seguir as posições 

e recomendações científicas voltadas à prevenção e ao 

enfrentamento dessa doença, a fim de que possam, a partir de 

dados confiáveis e testados, apoiarem estratégias de saúde capazes 

de viabilizarem resolutivos resultados em termos de saúde pública, 

diretamente colaborando, enquanto consequência, para a redução 

ao máximo de danos sociais e econômicos. 

   Tanto assim que a Lei Federal nº 13.979/20, ao 

estabelecer medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do novo 

Coronavírus, em seu art. 3º, §1º, expressamente assinalou que tais 

providências “somente poderão ser determinadas com base em 

evidências científicas e em análises sobre as informações 

estratégicas em saúde” (grifou-se). 

   E justamente a partir de base científica existem 

recomendações de suspensão das atividades não consideradas essenciais, 

sendo certo que, mesmo na “execução dos serviços públicos e das 

atividades essenciais” devem restar adotadas “todas as cautelas 

para redução da transmissibilidade da covid-19”, conforme regrado 

no art. 3º, inc. 4º, do Decreto Federal nº 10.282/20.  

 Felizmente, o Código de Saúde do Paraná (Lei Estadual nº 

 
18 AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 306-323, passim. 
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13.331/2001)  estipula como uma das bases do SUS, na esfera estadual e 

municipal, a “conjugação dos recursos físicos, materiais e humanos do 

Estado e dos municípios na realização de ações e prestação de serviços 

públicos de assistência à saúde da população e divulgação de informações 

quanto ao potencial desses serviços e a sua utilização adequada pelo 

cidadão”, impondo a tais entes a obrigação de orientarem suas políticas de 

saúde a partir da “atuação articulada do Estado e dos municípios, mediante 

o estabelecimento de normas, ações, serviços e atividades sobre fato, 

situação ou local que ofereça risco à saúde individual e coletiva”.  

      De maneira mais específica, o Estado do Paraná editou 

e mantém em vigor medidas para a iniciativa privada acerca do 

enfrentamento da urgência de saúde pública de importância 

decorrente da COVID-19, expressamente determinando no art. 2º, 

do Decreto Estadual nº 4317/20, que: “Deverá ser considerada, no 

âmbito da iniciativa privada, a suspensão dos serviços e atividades não 

essenciais e que não atendam às necessidades inadiáveis da população, 

ressaltando-se a não interferência nos serviços e atividades considerados 

essenciais”.  

 Em acréscimo, para melhor orientar a observância de 

recomendações dessa ordem, o Ministério da Saúde, por intermédio de 

seus Boletins Epidemiológicos (nºs 7, 8 e 11), trouxe importantes balizas  

para o enfrentamento da pandemia, indicando que as políticas e estratégias 

de distanciamento social visam a alcançar a redução dos casos de infecção 

pelo novo Coronavírus, inclusive como forma de garantir que o sistema de 

saúde possa manter-se estruturado e organizado para prestar assistência 

aos que necessitarem. Em síntese, estabeleceu a necessidade de se manter 

correlação entre distanciamento social e a capacidade de atendimento da 
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rede de saúde, neste ponto envolvendo equipamentos (respiradores, EPIs 

e testes laboratoriais), recursos humanos (profissionais aptos a atuarem no 

enfrentamento da COVID-19) e leitos de UTI e de internação. 

E, segundo o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça de Proteção à Saúde Público do Ministério Público do Estado do 

Paraná, o Ministério da Saúde – por intermédio dos citados Boletins, ainda 

indicou: 

“1- nas localidades em que o número de casos 

confirmados não tenha impactado em mais de 50% da 

capacidade instalada, poder-se-ia dar início à transição para 

Distanciamento Social Seletivo; 

 2- os “locais que apresentarem coeficiente de incidên-

cia 50% superior à estimativa nacional devem manter 

essas medidas até que o suprimento de equipamentos 

(leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equi-

pes de saúde estejam disponíveis em quantitativo sufi-

ciente, de forma a promover, com segurança, a transição para 

a estratégia de distanciamento social seletivo conforme des-

crito na preparação e resposta segundo cada intervalo epidê-

mico”19. 

 E para garantir concretude a esses parâmetros o Gestor 

federal da saúde, no Boletim Epidemiológico nº 11, apresentou matriz de 

risco para monitoramento estratégico do distanciamento social, nos 

seguintes termos: 

 
19 Ofício Circular nº 19/2020 – CAOPSAU. 
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 Tais parâmetros guardam sintonia com o pregado pela 

Organização Mundial de Saúde-OMS que, em 16 e abril 

passado, propôs considerações de adequação entre a saúde pública 

e medidas sociais no contexto da COVID-19, sinteticamente 

apresentando como possibilidade de flexibilização das medidas de 

restrição à atividade não considerada essencial somente quando: A 

transmissão local estiver controlada; • O sistema de saúde contar 

com a capacidade de detectar, testar, isolar e tratar cada caso, além 

de rastrear todos os contatos; • Os riscos de surtos apresentarem-

se minimizados em hospitais, espaços fechados (cinemas, teatros, 

boates, bares, academias e outros) e a partir do aumento do 

distanciamento físico, capazes de evitar aglomerações no 

transporte público e no comércio, por exemplo; • Existirem a 

implementação de medidas preventivas em locais de trabalho; • Os 

riscos de casos importados estiverem bem administrados; e • 

Ocorrer a verificação de que a sociedade esteja completamente 

educada e engajada para se ajustarem a essas normas (item 34, 

tópico “Implementation of the adjusting of public health and social 

measures”, em anexo). 

 A Secretaria de Estado da Saúde, em idêntico sentido, 

vem se pautando por essas orientações, estimulando o distanciamento 

social ampliado, em conformidade com as recomendações das autoridades 

sanitárias federais e internacionais. Tanto assim que, ao menos até o 

presente momento, tem reafirmado a importância desse distanciamento, 

assinalando por diversas vezes, através do Secretário de Estado da Saúde, 

que: ““E, nesse caso do coronavírus eu insisto, em algum momento e isso 

está próximo, vai existir um tratamento mais pacificado e aceito por todos. 

Até lá, reitero aqui todas as medidas que nós temos falado nos últimos 

meses de isolamento domiciliar, distanciamento social, etiqueta respiratória 
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e higienização das mãos”20.    

Aliás reforça esse aspecto, a notícia oficial divulgada pelo 

Estado do Paraná no sentido de que:  

 

“NÃO ESSENCIAIS – É permitido que os estabelecimentos 

comerciais não essenciais tenham expedientes internos e 
façam vendas por internet, telefone ou outros meios, desde 

que fiquem fechados e sem a presença de público, exceto 
seus funcionários. 

Os serviços de delivery e drive thru, por sua vez, devem 
respeitar as orientações de higiene e limpeza e disponibilizar 

máscaras, luvas e álcool em gel 70% para seus empregados 
e colaboradores”21. 

 

Muito embora todo esse cenário normativo e sanitário, 

mesmo quando instado a se manifestar através de requisição de 

informações, o Município de Curitiba deixou de demonstrar que os 

seguiu minimamente.  

Diversamente, conforme já exposto, explicitou que permitiu 

a flexibilização da recomendação de que deveria “ser considerada, no 

âmbito da iniciativa privada, a suspensão dos serviços e atividades não 

essenciais, que não atendem as necessidades inadiáveis da comunidade”, 

unicamente diante do grande número de reclamações que lhe foram 

direcionadas por cidadãos de Curitiba sobre justamente a ausência de 

respeito a essa regra recomendatória. 

 Portanto, de maneira contraditória ao disciplinado na 

 
20  http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7300&tit=Sesa-abastece-regionais-de-saude-

com-cloroquina-e-reafirma-importancia-do-isolamento-social, Acessado em 01.5.2020. No mesmo sentido: 

http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7295&tit=Secretario-visita-Campo-Mourao-e-

reafirma-importancia-do-isolamento-domiciliar, Acessado em 17 de abril de 2020. E ainda: 

https://globoplay.globo.com/v/8498103/programa/, Ocorrido e acessado em 21 de abril de 2020. 
21 http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106282. Acessado em 17 de abril de 2020. 
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legislação e ao proposto pelas autoridades sanitárias estaduais, federais e 

internacionais, bem como de forma desrespeitosa ao determinado no próprio 

art. 4º, do Decreto Municipal nº 470/20, inegavelmente afrouxou o 

distanciamento e isolamento sociais através da Resolução nº 1/20, da 

SMS, ao permitir que atividades consideradas não essenciais 

retomassem seus serviços, desde que tomassem alguns cuidados para 

evitarem aglomeração de pessoas e de higiene. 

E pior, sem qualquer embasamento técnico-científico ou 

sinalização de que observou as diretrizes concebidas pelas 

autoridades estaduais, federais e internacionais (Ata do Comitê do item 

11, em anexo).  

Em acréscimo, deixou de levar em consideração a 

imperiosa necessidade de, neste período de pandemia ocasionado pelo 

novo Coronavírus, motivar o ato que claramente amenizou as medidas 

de distanciamento social, a partir de abordagens técnicas fixadas pela 

Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de 

Estado da Saúde, sinalizadoras da importância do afastamento social 

e de que somente pode ser mitigado diante: i) da demonstração de que 

não causará impacto em sua capacidade instalada de equipamentos, 

recursos humanos, leitos de UTI e de internação; ii) da comprovação 

de que a transmissão local está controlada (os boletins fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde dão mostras de que os casos de COVID-

19 estão em franca ascensão)22; iii) de que o sistema de saúde de 

Curitiba conta com capacidade de detectar, testar, isolar e tratar 

cada caso, além de rastrear todos os contatos; iv)  da exposição de 

que os riscos de surtos estão minimizados no transporte público e 

 
22  Podem ser consultados através do seguinte endereço eletrônico: 

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/index.php/noticias/, acessado em 01/05/2020. 
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no comércio, por exemplo; v) da mostra de que os riscos de casos 

importados encontram-se bem administrados; e vi) da 

comprovação de que  a sociedade está completamente educada e 

engajada para se ajustar à atual realidade sanitária (item 34, em 

anexo). 

Nenhum desses aspectos constou da justificativa adotada 

pelo Município de Curitiba para mitigar o distanciamento social (Ata do 

Comitê do item 11, em anexo), indicando que sequer se avaliou 

adequadamente o risco em saúde pública, bem como as consequências 

jurídicas, sociais e sanitárias que adviriam da edição da Resolução nº 1/20, 

da SMS. 

Além disso, mesmo depois da entrada em vigor a Resolução 

nº 1/20, indagada a respeito das orientações das autoridades sanitárias que 

estavam sendo desrespeitadas, a Secretaria Municipal de Saúde limitou-se 

a: i) mencionar que o Município de Curitiba estaria em “nível controlável e 

compatível com a capacidade instalada de leitos hospitalares”, sem 

apresentar qualquer documento ou dado comprobatório dessa 

condição; ii) reiterar que a Resolução nº 01/20, de sua autoria, 

entrou em vigor após o número excessivo de reclamações quanto 

às condições inadequadas de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais; iii) confirmar que já naquela altura a taxa de ocupação de 

leitos de UTI para a COVID-19 era de “55%”, portanto em montante 

superior ao percentual proposto pelo Ministério da Saúde para se 

pensar na flexibilização das medidas restritivas (item 17, em anexo);   

Por conseguinte, não há qualquer justa causa apta a 

respaldar a reabertura dos serviços e atividades não essenciais do Município 

de Curitiba através da Resolução nº 1/2020, da SMS, pois contraria os 

critérios normativos estampados no art. 4º, do Decreto Municipal nº 

470/2020 e no art. 2º, do Decreto Estadual nº 4317/2020, bem como 
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diretrizes destacadas pela ciência, pela Organização Mundial de Saúde, 

Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, 

efetivamente expondo a risco milhares de munícipes à infecção pelo novo 

Coronavírus, bem como o sistema de saúde instalado para atendê-los.  

  

III. A tutela de urgência 

    

A concessão da tutela de urgência constitui-se em ferramenta 

de extrema necessidade in casu, exigindo, para tanto, a presença de dois 

requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). 

III.1 Para a efetividade da entrega da prestação jurisdicional, 

segundo se entende, permitido inferir não subsistir dúvida quanto à 

existência – mais do que provável na espécie – do direito alegado, 

consoante se infere dos argumentos, documentos coligidos e acostados ao 

presente petitório e dispositivos legais mencionados. Ademais, tal 

afirmativa parte do reconhecimento de que a probabilidade do direito 

não é aquela utilizada para o acolhimento final da pretensão, mas apenas o 

conjunto de dados de convencimento capaz de, antecipadamente, através 

de cognição sumária, permitir a verificação da provável razão da parte 

requerente ver antecipados os efeitos da sentença de mérito. Nesse sentido: 

“[..] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade 

lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos 

autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 
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confirmação e menor grau de refutação nesses elementos”23. 

   Em acréscimo, no que concerne ao perigo de demora na 

seara da saúde, a ausência de solução tempestiva dos problemas não é 

despida de qualquer consequência. Sempre haverá consequências, algumas 

irreparáveis. 

   Afinal, o direito à saúde e seu efetivo atendimento são 

impostergáveis, inderrogáveis, irrenunciáveis, indisponíveis e urgentes, na 

medida em que é fundamental para o resguardo da própria vida e garantia 

da existência humana com dignidade. 

   Melhor explicando, o perigo de demora, nas situações que 

envolvem a temática da prevenção e combate aos contágios pelo novo 

Coronavírus, alicerça-se na necessidade de restar removida, o quanto antes, 

a ilicitude causadora de ameaça de lesão ou de ofensa ao direito 

fundamental à saúde, em especial para impedir que outros danos ao bem 

juridicamente tutelado continuem ou voltem a ser violados. 

  No caso concreto a Resolução nº 1/20, da 

Secretaria Municipal de Saúde, consoante exposto e demonstrado 

nos tópicos anteriores, restou editada sem motivação técnico-

científica, sem respeitar as diretrizes emanadas da Organização 

Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado 

da Saúde do Paraná e de maneira a conflitar diretamente com o 

disposto no art. 2º, do Decreto Estadual nº 4137/20 e no art. 4º do 

Decreto Municipal nº 470/2020, razões pelas quais deve ter sua 

eficácia e validade o mais prontamente possível sustadas. 

  Parte-se dessa premissa, em primeiro lugar, pois está 

claro que sua edição derivou unicamente “do número excessivo de 

 
23

MITIDIERO, Daniel. in  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et. al]. Breves comentários ao novo Código de 

Processo Civil. 2ª Tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 782. 
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denúncias recebidas via canal 156, quanto às condições inadequadas de 

funcionamento de estabelecimentos comerciais” (item 11, fl. 2), não tendo 

se apoiado em qualquer base de teor técnico-científica para assim proceder, 

tanto que não apresentou resultados de estudos, de índices, de relatórios 

capazes de validarem a retomada de determinadas atividades econômicas 

a partir de seu teor.  

  Nesse sentido, contrariou também o disposto no art 3º, § 

1º, da Lei Federal nº 13.979/20, na medida em que este expressamente 

impõe às autoridades sanitárias o dever de adotar medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus sempre “com base em 

evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em 

saúde”.   

  Em segundo lugar, visto haver permitido que atividades e 

serviços tidos como não essenciais voltassem com suas atuações, 

incentivando dessa maneira que pessoas desprezem ou releguem a segundo 

plano as orientações de distanciamento e de isolamento social pregadas 

pela Secretaria de Estado da Saúde. Ademais não sinalizou em nenhum 

momento ter se preocupado em seguir as diretrizes propostas pela 

Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde para possibilitar, 

com cautela e responsabilidade, a gradual retomada de certos serviços. 

Aliás, mesmo confirmando ter sofrido impacto superior a 50% na taxa de 

ocupação de leitos de UTI após a entrada em vigor da Resolução (item 17, 

fl. 3 em anexo) – em oposição ao parâmetro fixado pelo Ministério da Saúde 

– não decidiu por voltar atrás em sua postura.  

  Em terceiro lugar, porque ao se propor regulamentar o 

Decreto Municipal nº 470/2020, na verdade a Resolução nº 1/20, da SMS 

enfraqueceu regra presente naquele ato normativo, consubstanciada na 

recomendação à iniciativa privada de “suspensão dos serviços e atividades 
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não essenciais, que não atendem as necessidades inadiáveis da 

comunidade”. Ora, se em função de norma integrante de Decreto Municipal 

recomenda-se o não desempenho de determinadas atividades durante este 

período de pandemia, inviável juridicamente que norma de escalão inferior 

– Resolução da SMS -, venha diminuir o alcance da recomendação.  E nesses 

termos, também a Resolução conflita com o normatizado no art. 2º, do 

Decreto Estadual nº 4137/20, ao recomendar em idêntico sentido.   

Cumpre ressaltar que, ainda que não se considere como obri-

gatória tais regras, o ato recomendatório foi expedido para ser cumprido, 

sob pena de constituir-se em mera letra carente de significado e valor, o 

que não é admissível, até mesmo porque  que do art. 11, do referido De-

creto Municipal e do art. 3º do aludido Decreto Estadual, a não observância 

da suspensão das atividades e serviços pode ensejar aos infratores as pe-

nalidades contidas na Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020 

do Governo Federal. 

III.2 Importante realçar que a recomendação de não 

exercício de determinadas atividades compreendidas como não essenciais 

deriva de posicionamento científico ainda em vigor. 

Recentemente, através de Nota Técnica, a Comissão de 

Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus na UFPR, 

depois de realizar análise comparativa da progressão da COVID no Brasil, 

Itália e Coreia do Sul, assim posicionou-se: 

“A Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação 

do Coronavírus na UFPR conclui que, tendo analisado as 

estratégias adotadas até agora por diferentes países, 

medidas de distanciamento social e restrição de 

aglomerações dentro e fora da instituição, incluindo agora a 

recomendação de realização de atividades remotas por todos 
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os seus servidores, poderão contribuir para diminuir a 

velocidade de propagação da COVID-19, especialmente se 

tomadas precocemente durante o início de possível 

crescimento exponencial do número de casos confirmados no 

Brasil”24. 

Há pouco dias atrás (28.4.2020), ao novamente 

posicionar-se sobre a evolução da COVID-19 no Paraná, a mesma 

Comissão da UFPR voltou a destacar que: “9.13) AS 

RECOMENDAÇÕES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E HIGIENE DAS 

MÃOS, BEM COMO DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA PERMANECEM 

( https://coronavirus.saude.gov.br/)”25. 

Com idêntica postura a Sociedade Brasileira de 

Infectologia ressaltou: 

“[...] 

Também concordamos que devemos ter enorme preocupação 

com o impacto socioeconômico desta pandemia e a 

preocupação com os empregos e sustento das famílias. 

Entretanto, do ponto de vista científico-epidemiológico, 

o distanciamento social é fundamental para conter a 

disseminação do novo coronavírus, quando ele atinge a 

fase de transmissão comunitária. Essa medida deve ser 

associada ao isolamento respiratório dos pacientes que 

apresentam a doença, ao uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI) pelos profissionais de saúde e à higienização 

frequente das mãos por toda a população. As medidas de 

maior ou menor restrição social vão depender da evolução da 

 
24  https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/nota-tecnica-da-comissao-de-acompanhamento-e-controle-de-

propagacao-do-coronavirus-na-ufpr/, Acessado em 03/03/2020. 
25  https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/comissao-da-ufpr-divulga-nota-tecnica-sobre-evolucao-da-covid-19-

no-parana/, acessado em 1.5.2020. 
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epidemia no Brasil e, nas próximas semanas, poderemos ter 

diferentes medidas para regiões que apresentem fases 

distantes da sua disseminação. Quando a COVID-19 chega 

à fase de franca disseminação comunitária, a maior 

restrição social, com fechamento do comércio e da 

indústria não essencial, além de não permitir 

aglomerações humanas, se impõe. Por isso, ela está 

sendo tomada em países europeus desenvolvidos e nos 

Estados Unidos da América. Médicos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e todos os demais 

profissionais de saúde estão trabalhando arduamente nos 

hospitais e unidades de saúde em todo o país. A epidemia é 

dinâmica, assim como devem ser as medidas para minimizar 

sua disseminação. “Ficar em casa” é a resposta mais 

adequada para a maioria das cidades brasileiras neste 

momento, principalmente as mais populosas”. 

A homenagem ao distanciamento ou isolamento social, 

com a suspensão de atividades não essenciais, apresenta-se 

indispensável não apenas para proteger a saúde dos curitibanos, 

mas também preservar e possibilitar que a rede de saúde, em 

quantidade e qualidade, possa levar a efeito com maior sucesso seu 

importante papel neste momento. Desse modo, pois essa rede tem 

estrutura física e de pessoal limitada.  

Há exemplos vindos de outros países, tais como Itália e 

Espanha, indicando que a falta de estímulo ao isolamento social, o 

retardamento na suspensão de atividades tidas como não 

essenciais, atingem de maneira violenta a capacidade instalada do 

sistema de saúde, a ponto de impossibilitar que muitos pacientes 

sejam atendidos e cuidados, obrigando médicos a, infelizmente, 

verem-se obrigados a realizar a “escolha de sofia” sobre quem vai 
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viver ou morrer26.  Graficamente essa exposição poderia ser assim 

representada:  

 

 

       

  III.3 A lógica, infelizmente, não deixa de ser simples. A rede 

Curitiba de saúde é composta de aproximadamente 5.791 leitos disponíveis 

no Sistema Único de Saúde, nos hospitais filantrópicos e na rede particular, 

sendo que desses, na atualidade, 954 são leitos de UTI27.  

  Segundo dados do IBGE, o Município de Curitiba possui a 

população estimada de 1.933.105 pessoas28.   

  Ao pegarmos o montante dessas pessoas e dividirmos pelo 

número de leitos, observamos que, em Curitiba, existe um leito para 

 
26  https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2020/03/13/coronavirus-medicos-podem-ter-de-fazer-

escolha-de-sofia-por-quem-vai-viver-italia.htm, acessado em 03/03/2020. Também: 

https://noticias.r7.com/internacional/italia-ja-preve-deixar-pacientes-de-covid-19-com-mais-de-80-morrerem-

17032020, Acessado em 03/04/2020. 
27 http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Tipo_Leito.asp?VEstado=41&VMun=410690, Acessado em 1.5.2020.  
28 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/curitiba/panorama, Acessado em 03/04/2020. 
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cada 334 munícipes (isso se levarmos em consideração tanto o total 

de leitos públicos, quanto privados). E pior, caso se pense em 

relação a leitos de UTI, a proporção passa a ser de um leito para 

2.026 pessoas. 

 

Portanto, mesmo reconhecendo que felizmente a realidade 

sanitária do Município de Curitiba, no cenário nacional, pode ser mais 

positiva, melhor estruturada, a situação pandêmica em vigor derivada de 

contágios do novo Coronavírus, IMPÕE OBRIGATORIAMENTE MEDIDAS 

RESTRITIVAS, sobretudo em relação às atividades não essenciais e quanto 

a circulação das pessoas. ASSIM, POIS NÃO HÁ LEITOS, PROFISSIONAIS E 

EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA o ATENDIMENTO DE TODOS QUE 

VIRÃO A CONTRAIR A COVID-19. 

A omissão a respeito e a admissão de postergação de 

medidas – repita-se, conforme já demonstrado a partir do exemplo 

de diversos países Europeus, dos Estados Unidos e agora de 

Manaus 29  e Rio de Janeiro 30  -, além de contrariarem a ciência, 

direcionam o olhar e o pensar para um cenário capaz de produzir 

profundo trauma coletivo, muitos adoecimentos e mortes, 

desgastes injustos aos profissionais de saúde, maiores gastos 

públicos em saúde, aprofundamento ainda maior da economia e da 

crise social. 

III. 4 A urgência da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada 

ainda ampara-se no princípio da precaução.  

A sociedade não pode ficar refém de medidas ou posturas que 

 
29  https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/em-colapso-pelo-coronavirus-manaus-enterra-1249-em-duas-

semanas-ja-teme-falta-de-caixoes-24388568, Acessado em 1.5.2020. 
30  https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/27/interna-brasil,848650/coronavirus-poe-o-

rio-de-janeiro-a-beira-do-colapso.shtml, Acessado em 1.5.2020. 
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se mostram capazes de lhe gerar risco, impondo aos agentes públicos a 

obrigação de demonstrarem de maneira completa e fundamental que as 

providências tomadas não irão lesionar a saúde das pessoas.  

  Existindo dúvida, esta deve ser interpretada, por precaução, em 

favor dos interesses da população. Por isso, percebendo-se que a Resolução 

nº 1/20, da Secretaria Municipal de Saúde, mostra-se capaz de promover 

desrespeito ao distanciamento e isolamento social, não amparou-se em 

conteúdo técnico-científicos, mitiga os efeitos de normas constantes de 

Decretos Municipal e Estadual, o princípio da precaução legitima o 

reconhecimento de sua invalidade e de sua eficácia. 

Em hipótese assemelhada a dos autos, em 31.03.2020, 

no julgamento de Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental-ADPF nº 669-DF, o Ministro-Relator 

Roberto Barroso, sustentou exemplarmente que existe a imperiosa 

necessidade de se respeitar os princípios da precaução e da 

prevenção, diante de hipóteses capazes de gerar grave risco à vida 

e à saúde dos cidadãos. De seu pronunciamento possível verificar 

argumentos no sentido de que:   

“[...] 2. As orientações  da Organização Mundial de 

Saúde, do Ministério  da Saúde, do Conselho Fede-
ral de Medicina, da Sociedade Brasileira de Infec-

tologia, entre outros, assim como a experiência  

dos demais países que estão enfrentando o vírus, 
apontam para a imprescindibilidade de medidas de 

distanciamento social voltadas a reduzir a veloci-

dade de contágio  e a permitir que o sistema de 
saúde seja capaz de progressivamente absorver o 

quantitativo de pessoas infectadas. 

3. Plausibilidade do direito alegado. Proteção do 
direito à vida, a saúde e à informação da população 

(art. 5o, caput, XIV e XXXIII, art. 6o e art. 196, CF). 
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Incidência dos princípios da prevenção e da pre-

caução (art. 225, CF), que determinam, na forma 
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

que, na dúvida quanto à adoção de uma medida sa-

nitária, deve prevalecer a escolha que ofereça a 
proteção mais ampla à saúde. 

4. Perigo na demora reconhecido. [...] Necessidade 

urgente de evitar a divulgação de informações  que 
possam comprometer o engajamento da população  

nas medidas necessárias a conter o contagio do 

COVID-19, bem como importância de evitar dis-
pêndio indevido de recursos públicos escassos em 

momento de emergência sanitária. 

5. Medida cautelar concedida para vedar a produção 
e circulação, por qualquer meio, de qualquer campanha 

que pregue que “O Brasil Nao Pode Parar” ou que sugira 

que a população  deve retornar as suas atividades plenas, 
ou, ainda, que expresse que a pandemia constitui evento 

de diminuta gravidade para a saúde e a vida da popula-

ção. Determino, ainda, a sustação da contratação de 
qualquer campanha publicitaria destinada ao mesmo fim” 

(STF. ADPF 669/DF. Min. Roberto Barroso, Julg. Em 

21/03/2020 – destacou-se).   

  

  Por conseguinte, é da própria jurisprudência do STF que diante 

de matéria que possui a saúde como objeto, imprescindível observá-la a luz 

dos princípios da prevenção. Por isso, na ponderação, consoante também 

destacou no Min. Roberto Barroso na decisão retro mencionada: “havendo 

qualquer dúvida científica acerca da adoção da medida sanitária de 

distanciamento social – o que, vale reiterar, não parece estar 

presente – a questão deve ser solucionada em favor do bem saúde 

da população”. 

   Mister explicitar que em hipóteses parecidas, a douta 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, quando da apreciação dos autos 
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nº 0016375-60.2020.16.0000 e nº 0017227-84.2020.8.16.0000, por 

exemplo, compreendeu que atitudes assemelhadas às praticadas pelo 

Município de Curitiba mostram-se capazes de contrariarem as 

recomendações estaduais de isolamento social para conter a propagação da 

Covid-19. 

A respeito, nos autos nº 0017227-84.2020.8.16.0000, o eminente 

Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira de maneira precisa ponderou: 

“Aos Municípios cabe legislar, nos termos do art. 30 da CF, 

em assuntos de interesse local de maneira suplementar. 
Quanto à saúde, a competência é concorrente, da espécie não 

cumulativa (CF, arts. 23, II, e 24, XII), de modo que, aos 
Municípios, é permitida a edição de leis sobre saúde e 

vigilância sanitária, de interesse local e específico, 
suplementando outras de nível federal e estadual, mas sem 

as contrariar. 
Não pode o ente municipal autorizar a realização de 

atividade cuja prática é vedada pelo Estado-membro 
nos seus limites territoriais. 

Nesse sentido, o STF disciplina que “[a] competência consti-

tucional dos Municípios de legislar sobre interesse local não 
tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constitui-

ção, na repartição das competências, atribui à União ou aos 
Estados.” (T2, RE 313.060/P, Rel.a Min.a Ellen Gracie, j. 

29.22.2005). 
Necessário ter em mente, neste momento, que a orga-

nização do combate à pandemia deve ocorrer de ma-
neira global, ficando a política estratégica a cargo do 

Estado. 
[...] 

Desnecessárias maiores considerações sobre a gravi-
dade da situação atual, considerando a aprovação pela 

Câmara dos Deputados da Mensagem Presidencial n. 
93/2020 que reconheceu o estado de calamidade pú-

blica no Brasil, e os Decretos 4230 e 4298 do Governo 

do Estado do Paraná, que decretam estado de emer-
gência na saúde pública pela gravidade da pandemia 
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COVID 19, a declaração pública de pandemia em rela-

ção ao novo coronavírus pela Organização Mundial da 
Saúde - OMS, de 11 de março de 2020, assim como a 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020. 

O próprio Poder Judiciário paranaense [assim como 
também o Ministério Público] se adequou à necessi-

dade de isolamento social, realizando expressiva parte de 
suas atividades por meios remotos, nos termos dos Decretos 

Judiciários 153/2020, 172/2020, 173/2020, ofícios, recomen-
dações, provimentos e portarias disponíveis no sítio digital 

https://www.tjpr.jus.br/coronavirus” (destacou-se). 
 

Assim, quer nos parecer que a concessão de tutela antecipada 

para proteger a saúde in casu mostra-se medida de justiça, com o propósito 

de manter o regime recomendatório de distanciamento e de isolamento 

social constantes do Decreto Municipal nº 470/20 e do Decreto Estadual nº 

4137/20, diante da extrapolação do poder regulamentar por parte do 

Município de Curitiba, ao permitir através da Resolução nº 1/20 que diversas 

serviços não essenciais retomassem suas atividades, de maneira 

indiscriminada, sem guardar qualquer correlação com o defendido pela 

ciência – portanto, também em oposição ao regrado na Lei Federal nº 

13.979/20 -,  olvidando de seguir as condicionantes estabelecidas pela 

Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. 

Nesta realidade de pandemia, a preocupação com a 

economia e a preservação de empregos, infelizmente, não pode se 

sobrepor ao direito fundamental à vida e à saúde que estão a exigir 

medidas de restrição à circulação de pessoas, sob pena da 

transmissão do novo Coronavírus acelerar-se, a ponto de tornar em 

breve futuro impossível atender todos os pacientes no sistema de 

saúde de Curitiba, na hipótese inclusive de casos continuarem 

“subindo na mesma proporção apresentada nesta quinta-feira 

https://www.tjpr.jus.br/coronavirus
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(30)”31. 

O retorno das atividades e serviços não essenciais a partir da 

Resolução nº 01/2020, da SMS, efetivou-se dia 17 de abril passado e já se 

é possível inferir, na prática, os resultados negativos que vem produzindo. 

A saber de interpretação realizada pelo próprio Município32: 

 

 

 
31 https://cbncuritiba.com/covid-19-curitiba-pode-enfrentar-colapso-no-sistema-de-saude/, acessado em 1/5/2020. 
32  https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/com-4-casos-curitiba-registra-o-maior-numero-de-mortes-pela-covid-

19-em-24-horas/55815, Acessado em 1.5.2020. 
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Importante repetir que, desde a entrada em 

vigor da Resolução nº 1/20 (17.4.2020), a retomada das 

atividades e serviços não essenciais gerou 232 novos 

casos de Covid e 17 óbitos, em 16 dias. Como permitir que 

esses dados se agravem ainda mais? 

E infelizmente a tendência é o agravamento desse quadro a 

partir do comportamento assumido pelo Município de Curitiba, impondo 

indevida, ilegal e imoralmente pesado fardo à saúde e à vida de seus 

munícipes,  tanto em relação àqueles que já foram infectados a partir da 

retomada das atividades e serviços não essenciais e que agora começarão 

a apresentar os sinais da doença, quanto em relação aos que virão a 

adquiri-la com a manutenção da atual realidade de prejuízo sanitário, 

contribuindo para gerar enquanto corolário a sobrecarga de seu próprio 

sistema de saúde, não apenas o público, mas também privado. 

Necessário destacar a esse douto Juízo que grupo cada vez 

maior de empresários tem aderido ao Coletivo denominado 

“FECHADOS PELA VIDA”, formado “por pelo menos 140 (cento e 

quarenta) estabelecimentos comerciais- principalmente do setor 

gastronômico”, cujos proprietários, responsáveis e conscientes da 

seriedade e gravidade do atual momento,  “não estão de acordo com 

a flexibilização do isolamento social e que acreditam que a solução 

econômica será alcançada a partir do controle e contenção da crise 

sanitária causada pela pandemia da COVID-19”. De seu manifesto, por 

ser extremamente importante, é possível inferir o quanto segue: 

“[...] 

Ou seja, as entidades que estão pleiteando e 

negociando com Prefeitura e Governo do Estado a 

reabertura de bares, restaurantes e demais 
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estabelecimentos do ramo representam, na prática, 

parcela muito pequena dos empresários do ramo. A 

Abrabar, por exemplo, representa 1,68% (250) dos 

estabelecimentos do ramo e a Abrasel, por sua vez, 

representa 2,14% (318 estabelecimentos). É muito pouco 

para legitimar ações que são contra recomendações 

sanitárias de ordem nacional e internacional. 

Analisando recomendações técnicas de órgãos 

sanitários, verificamos que os órgão governamentais 

não estão gerindo a atual crise de forma satisfatória. 

Não há testagem de casos suficientes, o número de 

leitos do sistema público e privado de saúde não foi 

satisfatoriamente ampliado –  analisando 

exclusivamente a situação de Curitiba, não há controle 

sanitário dos infectados, não estão sendo aplicadas 

barreiras sanitárias para evitar contágio entre os 

Municípios que compõem a Região Metropolitana de 

Curitiba – RMC. 

A pressão do empresariado foi bem sucedida e os 

Governos Estadual e Municipal estão flexibilizando o 

isolamento social. Contudo, verificamos as seguintes 

infrações: 

1) Não estão sendo adotados como parâmetros para 

flexibilização do isolamento social os critérios 

indicados pela Organização Mundial da Saúde – OMS; 

2) O Município de Curitiba não está observando nem 

mesmo as orientações do Ministério da Saúde emitidas 

pelo Boletim Epidemiológico n° 07 que recomendou 

que as medidas de Distanciamento Social Ampliado só 
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deveriam ser revistas nos casos em que 50% dos leitos 

do sistema de saúde indicados para casos de COVID-19 

não estivessem ocupados; 

3) Existe clara discrepância entre as informações 

oficiais passadas pelo Município de Curitiba e as 

informações oficiais relatadas no Pedido de 

Informações que acompanha o presente e-mail em 

anexo. 

4) Não há fiscalização sobre a aplicação das 

orientações sanitárias emitidas para a reabertura do 

comércio. 

[...] 

Desde o dia 17 de abril de 2020 – data da declaração 

dúbia do prefeito Rafael Greca, o qual “lavou as mãos” 

quanto ao problema, ausentando-se de sua 

responsabilidade como Prefeito, é percebido o 

aumento da circulação de pessoas na cidade e redução 

dos cuidados de isolamento social. 

Além disso, foram registrados inúmeros casos de 

aglomeração de pessoas em estabelecimentos 

comerciais e pontos turísticos da cidade, ambos sem 

qualquer tipo de fiscalização. A fiscalização inexiste e 

a Vigilância Sanitária/Epidemiológica age com base 

exclusivamente em denúnicas. No mundo real, o que se 

vê é que inúmeros estabelecimentos reabriram sem 

observar nem mesmo as normativas permissivas 

quando a abertura do comércio. 

Além dos temas aqui expostos, os quais demonstram 
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preocupação com a sociedade, com toda a população em 

geral, é também necessário pensar na questão econômica, 

argumento principal das entidades que insistem pela 

flexibilização. Acontece que é notório que parcela 

significativa da população está amedrontada, com 

razão, de adoecer pelo COVID-19. Logo, enquanto não 

houver real segurança, o consumo não voltará a ser o 

mesmo de outrora. Além disso, a reabertura incorre em 

real risco para os empresários responderem ações dos 

mais diversos tipos na justiça, pagarem multas e, ainda, 

desgastar sua imagem com a população local. A 

negação do que é visto em todo o Planeta piora a 

situação, aumentando o número de pessoas adoecidas, 

e, ainda, atrasa qualquer tipo de planejamento, 

embasado cientificamente, para que se proceda pela 

reabertura dos locais de maneira gradual e com reais 

restrições. 

Estamos preocupados com a evolução da crise sanitária, a 

falta de ação dos órgãos estatais para conter a pandemia e 

não obtendo respaldo junto ao Sindicatos das Empresas de 

Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba – 

Sindiabrar e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – 

Abrasel/PR é preciso responsabilizar, acompanhar e 

tomar ações para a retomada dos cuidados sanitários 

necessários até que os Governos demonstrem 

condições mínimas para gerir a crise sanitária. 

Por isso, solicitamos que o Ministério Público tome as medidas 

necessárias para evitar a tragédia e responsabilize os 

responsáveis pelo descumprimento das determinações 

relativas à contenção da transmissão do COVID-19 e que 
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estes prestem esclarecimentos sobre toda e qualquer medida 

tomada para a revisão inapropriada e técnica das medidas 

sanitárias” (grifou-se, itens 36 e 37, em anexo). 

 

Por isso e a partir de todo esse contexto, a efetividade 

da tutela está a exigir solução judicial imediata, com antecipação 

do conteúdo do provimento final, no intuito de evitar perecimento 

do direito à saúde de inúmeras pessoas. 

Ademais, os efeitos da tutela antecipada, em sendo o 

caso – muito embora assim não se acredite – podem ser revertidos 

e, ainda que se imagine eventual prejuízo, na ponderação, a 

proteção da saúde e da vida das pessoas assume incontestável 

maior valor quando comparado com os interesses do Município e da 

iniciativa privada favorável à reabertura dos serviços e atividades 

não essenciais.  

 E nem se diga ser impossível a concessão da técnica de 

urgência contra a Fazenda Pública, pois as limitações de que trata a Lei nº 

8.437/92 e nº 9494/97 não têm espaço quando está em jogo o direito à 

vida e o direito à saúde, podendo ser inclusive ser deferida sem a 

oitiva do Poder Público. A respeito: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. RAZÕES DO 

AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A 

DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. MENOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA 
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JUVENTUDE. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA, SEM A PRÉVIA OITIVA DO PODER 

PÚBLICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO 

JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. 

REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA 

ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

[...] 

V. A jurisprudência do STJ, "em casos excepcionais, 

tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 

8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de 

Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes 

os requisitos legais para conceder medida liminar em 

Ação Civil Pública" (STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 

13/10/2010) [...]. (AgInt no AREsp 1238406/PE, Rel. Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/06/2018, DJe 27/06/2018 – destacou-se). 

Diante das consequências irreversíveis que, por conseguinte, 

podem advir da atual postura do Município de Curitiba é que se pleiteia a 

concessão de tutela de urgência, com base no disposto no art. 12 

da Lei de Ação Civil Pública (nº 7347/85) e no art. 300, do Código 

de Processo Civil, a fim de permitir a prolação de resposta 

jurisdicional mais célere, o que na situação concreta implicará o 

atendimento da fundamentalidade inerente ao direito à saúde e à 

vida dos munícipes de Curitiba. 
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IV. Dos pedidos 

    

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado do Paraná, 

a Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Defensoria Pública da União 

requerem: 

1. liminarmente, inaudita altera parte, a concessão de 

tutela de urgência, com o fim de obrigar judicialmente o Município 

de Curitiba a - bem da saúde e da vida dos habitantes desta Capital, assim 

como da preservação do sistema de saúde local:  

1.1 suspender a eficácia da Resolução nº 1/20, da 

Secretaria Municipal de Saúde, pois inegavelmente permitiu e incentiva 

a prática de atividades e serviços não essenciais durante o período de 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 

internacional decorrente no novo Coronavírus, até que concretamente prove:  

I. respeitar e executar as recomendações, orientações e 

normas da Organização Mundial da Saúde-OMS33, do Ministério da Saúde34 

 
33

 A transmissão local estiver controlada; • O sistema de saúde contar com a capacidade de detectar, testar, 

isolar e tratar cada caso, além de rastrear todos os contatos; • Os riscos de surtos apresentarem-se 

minimizados em hospitais, espaços fechados (cinemas, teatros, boates, bares, academias e outros) e a partir 

do aumento do distanciamento físico, capazes de evitar aglomerações no transporte público e no comércio, 

por exemplo; • Existirem a implementação de medidas preventivas em locais de trabalho; • Os riscos de 

casos importados estiverem bem administrados; e • Ocorrer a verificação de que a sociedade esteja 

completamente educada e engajada para se ajustarem a essas normas (item 34, tópico “Implementation of the 

adjusting of public health and social measures”, em anexo ou através do seguinte endereço eletrônico: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331773/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2020.1-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y). 
34

 Em seus Boletins Epidemiológicos nºs 7, 8 e 11, onde estabeleceu a necessidade de se manter correlação entre 

distanciamento social e a capacidade de atendimento da rede de saúde, neste ponto envolvendo equipamentos 

(respiradores, EPIs e testes laboratoriais), recursos humanos (profissionais aptos a atuarem no enfrentamento da 

COVID-19) e leitos de UTI e de internação, concebeu matriz de risco para monitoramento estratégico de 

distanciamento social, bem como ressaltou a necessidade de ser demonstrado que: 1- nas localidades em que o 

número de casos confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade instalada, poder-se-ia dar 

início à transição para Distanciamento Social Seletivo;  2- os “locais que apresentarem coeficiente de incidência 
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e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná35, concebidas para bem 

direcionarem, com a precaução devida, a gradativa flexibilização das 

medidas de distanciamento social estabelecidas ao enfrentamento da 

COVID-19; e 

II. observar na divulgação de seus dados a mesma 

metodologia revelada nos informes epidemiológicos da SESA-PR36, ou outra 

de nível superior, além dos boletins diários; 

III. apresentar de maneira específica, prévia e pública 

justificativas a respeito da edição da Resolução, com evidências técnico-

científicas e apoiadas em informações estratégicas de saúde, tais como as 

referentes às posturas preventivas seguidas, medidas de tratamento aos 

casos de COVID-19, percentual de testagem da população, e projeções de 

cenários confeccionadas a partir de dados epidemiológicos; 

IV. possuir rotinas diárias de fiscalização das atividades e 

serviços tidos como não essenciais através de suas Secretarias – não 

apenas pela Pasta de Saúde, mas também aquelas que gerem a Defesa 

Social, a Guarda Municipal, o trânsito e o transporte público de Curitiba, etc 

-, bem como de responsabilização administrativa dos possíveis infratores, 

uma vez esgotadas as tentativas de orientação e convencimento. 

1.2 abster-se de implantar atos capazes de promover 

ou incentivar a liberação de atividades e serviços não essenciais, 

 
50% superior à estimativa nacional devem manter essas medidas até que o suprimento de equipamentos (leitos, 

EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde estejam disponíveis em quantitativo suficiente, de 

forma a promover, com segurança, a transição para a estratégia de distanciamento social seletivo conforme 

descrito na preparação e resposta segundo cada intervalo epidêmico”. 
35 Suas diretrizes quanto ao isolamento social. 
36 http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3507. 
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enquanto durar o estado de emergência em saúde pública de emergência 

em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, sem observar:   

I. a apresentação de maneira específica, prévia e pública de 

justificativas a respeito, com evidências técnico-científicas e apoiadas em 

informações estratégicas de saúde, tais como as referentes às posturas 

preventivas seguidas, medidas de tratamento aos casos de COVID-19, 

percentual de testagem da população, e projeções de cenários 

confeccionadas a partir de dados epidemiológicos; 

II. a implantação de rotinas diárias de fiscalização dessas 

atividades e serviços através de suas Secretarias – não apenas a Pasta de 

Saúde, mas também aquelas que gerem a Defesa Social, a Guarda 

Municipal, o trânsito e o transporte público de Curitiba, etc -, bem como de 

responsabilização administrativa dos possíveis infratores, uma vez 

esgotadas as tentativas de orientação e convencimento; 

III. a comprovação de que está organizado para atender os 

pacientes, inclusive no período de ápice dos casos de COVID-19, com a 

estrutura física, de recursos, de pessoal e de EPI’s aos profissionais de 

saúde na quantidade e qualidade necessárias ao enfrentamento do cenário 

epidemiológico; 

IV. demonstrar que a população passou a cumprir suas 

orientações quanto ao distanciamento e isolamento social. 

1.3 a fixação de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), para garantia da execução da tutela concedida antecipadamente, 

a ser depositado em favor do Fundo Municipal de Saúde, na hipótese de 

descumprimento dos pleitos liminares deferidos; 
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2. a citação do Réu para que, querendo, conteste a presente 

demanda e a acompanhe, até final sentença, sob pena de revelia; 

3. a produção de todas as provas admitidas em direito, 

especialmente inquirição de testemunhas, juntada de documentos e 

exames periciais que se fizerem necessários;   

4. ao final, seja julgado procedente o pedido, confirmando-se 

a antecipação de tutela liminarmente postulada, com o fim de o Município 

de Curitiba ser condenado a: 

4.1 tornar nula a Resolução nº 1/20, da Secretaria 

Municipal de Saúde, pois permitiu a prática de atividades e serviços não 

essenciais durante o período de enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância internacional decorrente no novo Coronavírus, até 

que concretamente prove: 

I. respeitar e executar as recomendações, orientações e 

normas da Organização Mundial da Saúde-OMS37, do Ministério da Saúde38 

 
37

 A transmissão local estiver controlada; • O sistema de saúde contar com a capacidade de detectar, testar, 

isolar e tratar cada caso, além de rastrear todos os contatos; • Os riscos de surtos apresentarem-se 

minimizados em hospitais, espaços fechados (cinemas, teatros, boates, bares, academias e outros) e a partir 

do aumento do distanciamento físico, capazes de evitar aglomerações no transporte público e no comércio, 

por exemplo; • Existirem a implementação de medidas preventivas em locais de trabalho; • Os riscos de 

casos importados estiverem bem administrados; e • Ocorrer a verificação de que a sociedade esteja 

completamente educada e engajada para se ajustarem a essas normas (item 34, tópico “Implementation of the 

adjusting of public health and social measures”, em anexo ou através do seguinte endereço eletrônico: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331773/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2020.1-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y). 
38

 Em seus Boletins Epidemiológicos nºs 7, 8 e 11, onde estabeleceu a necessidade de se manter correlação entre 

distanciamento social e a capacidade de atendimento da rede de saúde, neste ponto envolvendo equipamentos 

(respiradores, EPIs e testes laboratoriais), recursos humanos (profissionais aptos a atuarem no enfrentamento da 

COVID-19) e leitos de UTI e de internação, concebeu matriz de risco para monitoramento estratégico de 

distanciamento social, bem como ressaltou a necessidade de ser demonstrado que: 1- nas localidades em que o 

número de casos confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade instalada, poder-se-ia dar 

início à transição para Distanciamento Social Seletivo;  2- os “locais que apresentarem coeficiente de incidência 

50% superior à estimativa nacional devem manter essas medidas até que o suprimento de equipamentos (leitos, 
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e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná39, concebidas para bem 

direcionarem, com a precaução devida, a gradativa flexibilização das 

medidas de distanciamento social estabelecidas ao enfrentamento da 

COVID-19; e 

II. observar na divulgação de seus dados a mesma 

metodologia revelada nos informes epidemiológicos da SESA-PR40, ou outra 

de nível superior, além dos boletins diários; 

III. apresentar de maneira específica, prévia e pública 

justificativas a respeito da edição da Resolução, com evidências técnico-

científicas e apoiadas em informações estratégicas de saúde, tais como as 

referentes às posturas preventivas seguidas, medidas de tratamento aos 

casos de COVID-19, percentual de testagem da população, e projeções de 

cenários confeccionadas a partir de dados epidemiológicos; 

IV. possuir rotinas diárias de fiscalização das atividades e 

serviços tidos como não essenciais através de suas Secretarias – não 

apenas pela Pasta de Saúde, mas também aquelas que gerem a Defesa 

Social, a Guarda Municipal, o trânsito e o transporte público de Curitiba, etc 

-, bem como de responsabilização administrativa dos possíveis infratores, 

uma vez esgotadas as tentativas de orientação e convencimento. 

4.2 abster-se de implantar atos capazes de promover 

ou incentivar a liberação de atividades e serviços não essenciais, 

enquanto durar o estado de emergência em saúde pública de emergência 

 
EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde estejam disponíveis em quantitativo suficiente, de 

forma a promover, com segurança, a transição para a estratégia de distanciamento social seletivo conforme 

descrito na preparação e resposta segundo cada intervalo epidêmico”. 
39 Suas diretrizes quanto ao isolamento social. 
40 http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3507. 
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em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, sem observar:   

I. a apresentação de maneira específica, prévia e pública de 

justificativas a respeito, com evidências técnico-científicas e apoiadas em 

informações estratégicas de saúde, tais como as referentes às posturas 

preventivas seguidas, medidas de tratamento aos casos de COVID-19, 

percentual de testagem da população, e projeções de cenários 

confeccionadas a partir de dados epidemiológicos; 

II. a implantação de rotinas de fiscalização dessas atividades 

e serviços através de suas Secretarias – não apenas a Pasta de Saúde, mas 

também aquelas que gerem a Defesa Social, a Guarda Municipal, etc -, bem 

como de responsabilização administrativa dos possíveis infratores, uma vez 

esgotadas as tentativas de orientação e convencimento; 

III. a comprovação de que está organizado para atender os 

pacientes, inclusive no período de ápice dos casos de COVID-19, com a 

estrutura física, de recursos, de pessoal e de EPI’s aos profissionais de 

saúde na quantidade e qualidade necessárias ao enfrentamento do cenário 

epidemiológico; 

IV. a demonstração de que a população passou a cumprir 

suas orientações quanto ao distanciamento e isolamento social. 

V. a fixação de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), para o caso de descumprimento da condenação imposta, a ser 

depositado em favor do Fundo Municipal de Saúde 

5. A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e 

outros encargos, nos termos do art. 18, da Lei Federal nº 7.347/85. 
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6. o desinteresse na designação de audiência preliminar de 

conciliação, por ter a presente demanda objeto indisponível, nos termos do 

disposto no art. 319, VII e 334, § 5º, ambos do Código de Processo Civil. 

   Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para cumprimento do disposto no art. 291, do Código de Processo Civil, não 

descurando tratar-se, na hipótese vertente, da busca de tutela de bens de 

valores inestimáveis (saúde e vida). 

Curitiba, 4 de maio de 2020. 

 

 

(assinado digitalmente) 

 Marcelo Paulo Maggio 

Promotor de Justiça 

 

A

(assinado digitalmente) 

Mariana Gonzaga Amorim 

Defensora Pública 

Coordenadora do NUCIDH 

 

 

(assinado digitalmente) 

João Juliano Josué Francisco 

Defensor Público Federal -

DRDH/PR 
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