



PORTARIA Nº MPPR-0046.13.00 

REPRESENTANTE: de ofício
REPRESENTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA
DESCRIÇÃO DO FATO: cumprimento da Lei 12.764/2012 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no que se refere ao diagnóstico precoce. 








CONSIDERANDO a documentação trazida ao Ministério Público pela AAMPARA noticiando que o Estado do Paraná e o Município de Curitiba não estariam cumprindo de forma adequada a Lei 12.764/2012 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;

CONSIDERANDO que o artigo 2º, incisos II e VII da Lei 12.764/2012 estabelece ser diretriz da política nacional de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

“a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes”;

CONSIDERANDO que o artigo 3º, inciso III da Lei 12.764/2012 estabelece ser direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

“o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:
O diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
(...)
d) Informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado (lato senso) prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição responsável, dentre outros, pela defesa dos direitos sociais, difusos e individuais indisponíveis, nos quais se insere a saúde;

CONSIDERANDO que há notícia de pacientes que tiveram dificuldade e demora no diagnóstico de transtorno de espectro autista, ocasionando demora na intervenção e tratamento;  

Visando a apurar os fatos acima descritos, o PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURITIBA no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, no artigo 8º, § 1º, da Lei Federal n.º 7.347/1985, no artigo 26, inciso I, da Lei Federal n.º 8.625/93 – que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – no artigo 2º, inciso IV, alínea “a”, da Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná (Lei Complementar n.º 85/99), no artigo 2º, § 4º,  da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público e artigos 2º, § 4º, e 12, da Resolução nº 1.928, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, instaura INQUÉRITO CIVIL, no qual devem desde já ser adotadas as seguintes providências:

I.  Junte-se aos autos cópia de reclamação trazida pela Sra. Emmanuele Padovani Pinto relatando a trajetória de atendimentos de seu filho portador de Transtorno de Espectro Autista para obter atendimento de saúde adequado, relatando ainda atraso no diagnóstico do paciente. Ressalte-se que tal situação serve apenas para evidenciar o que ocorre no atendimento, eis que procedimento para averiguação individual do ocorrido será também instaurado.

II. À Assessoria Jurídica para promover a juntada aos autos de:
a) Lei Federal 12.764/2012 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;
b) Lei Estadual 17.555/ 2013 do Paraná, que institui, no âmbito do Estado do Paraná, as diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA;
c) Protocolo do Estado de São Paulo de Diagnóstico, Tratamento e Encaminhamento de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA);
d) Portaria 1635/2002;
e) Decreto 7612/2011 (Plano Viver sem Limite do Ministério da Saúde);

Registre-se e autue-se esta portaria, afixando-a no local de costume, bem como no sítio eletrônico do Ministério Público na internet, nos termos do parágrafo 2°, do artigo 7°, da Resolução n.° 1928/2008-PGJ, de 25 de setembro de 2008, com a redação dada pelo art. 4o da Resolução n.° 452/2011-PGJ, de 23 de fevereiro de 2011.


Curitiba, 10 de junho de 2013.


Ana Paula M. Cesconetto Branco
Promotora de Justiça

