
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EXMO(A) JUIZ(A) FEDERAL DA ___ VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

CAMPO FORMOSO/BA

Ref.: Notícia de Fato nº 1.14.002.000051/2020-22 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República adiante
assinados, com base nas provas colhidas no procedimento administrativo e no inquérito civil
epigrafados, e com fundamento no artigo 129, inciso III, da Constituição da República/88 e no
artigo 1º, inciso I, da Lei n.° 7.347/85, vem perante Vossa Excelência propor a presente

      AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de tutela provisória de urgência, contra

MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM,  BA,  a  ser
citado por meio do gestor municipal,  o  Sr.  Carlos
Alberto  Lopes  Brasileiro,  brasileiro,  portador  do
CPF n°  222.791.485-87,  com endereço  na  sede  da
Prefeitura,  Avenida Roberto Santos, n° 741,  Senhor
do Bonfim, BA, CEP.: 48.970-000

ESTADO  DA  BAHIA,  a  ser  citado  por  meio  da
Procuradoria-Geral do Estado da Bahia situado na 4ª
Avenida,  400,  Centro  Administrativo  da  Bahia  -
Sussuarana, Salvador - BA, 41745-900; 

UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público
interno,  representada pela  Advocacia  da  União  do
Estado da Bahia, Av. Luis Viana Filho, 2155 – Paralela-
Salvador/BA, CEP 41820-725;

pelas razões de fato e de direito que a seguir expõe:
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
I – Objeto desta ação civil pública

A presente ação civil pública tem por objetivo a efetiva prestação de serviços
de saúde em ortopedia e obstetrícia pelo Município de Senhor do Bonfim/BA, conforme
pactuado pelo próprio Município na Rede Interestadual Pernambuco Bahia1 (Rede PEBA).

II – Dos fatos

Na  região  do  Vale  do  Médio  São  Francisco,  a  assistência  à
saúde  pública  é  viabilizada  por  meio  de  uma  rede  interestadual  que  abrange  as
macrorregiões  de  Petrolina  e  Juazeiro,  que  contam  com  cinquenta  e  três
municípios.

A Rede Interestadual  de Atenção à Saúde do Vale do Médio São Francisco
(Rede PEBA) é composta por uma Central de Regulação Interestadual de Leitos (CRIL), por
serviços públicos de saúde e por prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde. É gerida
e  pactuada  na  CRIE  –  Comissão  de  Cogestão  Bahia  e  Pernambuco  que  se  reúne
trimestralmente.

Trimestralmente os Municípios da rede, dentre os quais Senhor do Bonfim, e os
Estados de Pernambuco e Bahia,  reúnem-se por meio da CRIE (comissão de cogestão)  e
pactuam que serviços são necessários para a região de saúde interestadual, definindo o que
deve ser prestado e por quem.

Na referida rede, os principais hospitais de referência são Hospital Universitário
de Traumas (HUT), Hospital Regional de Juazeiro/HRJ, Hospital Dom Malan (em Petrolina),
Hospital  SOTE  (Juazeiro),  Hospital  PROMATRE  de  Juazeiro  e  Maternidade  Municipal  de
Juazeiro, além dos Hospitais locais municipais, sejam de médio ou que pequeno porte. 

Tramita na Procuradoria da República Polo Petrolina/Juazeiro o Procedimento
Administrativo nº 1.26.001.000094/2018-82, com vistas a acompanhar os debates e reuniões
da  Rede  PEBA  –  que  ocorrem  no  âmbito  da  CRIE  –  Comissão  de  Co-Gestão  Bahia  e
Pernambuco, onde as questões de saúde pública da região são analisa  das  . Do mesmo modo,
a Notícia de Fato n° 1.26.001.000260/2018-41, fora autuada para apurar o contido em ofício
oriundo do Hospital Universitário - UNIVASF, em Petrolina/PE, no qual narra a superlotação
do HU e solicita o cumprimento da legislação para que haja o respeito à especificidade e
capacidade resolutiva do Hospital, o estabelecimento do fluxo de devolução dos pacientes
ortopédicos às origens para espera de seus tratamentos definitivos.
1 Rede Interestadual de Saúde Do Vale do Médio São Francisco, composta por 53 Municípios e gerida pelos 

Estados da Bahia e Pernambuco.
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Segundo  o  Procedimento  Administrativo  nº  1.26.001.000094/2018-82,  o

Hospital  Universitário  de  Traumas/HUT  tem operado acima de  capacidade  instalada,  fato
reconhecido pela Coordenação Regional da CRIL e motivado pela não prestação de serviço
de ortopedia em diversos  municípios,  sobretudo,  Senhor  do Bonfim,  BA.  O mesmo tem
ocorrido com o Hospital  Dom Malan/IMIP em Petrolina/PE e a Maternidade Municipal de
Juazeiro/BA, haja vista a  não prestação de serviço de obstetrícia em diversos municípios,
incluindo a cidade de Senhor do Bonfim/ BA.

É fato que 80% (oitenta por cento) de pacientes regulados pela CRIL (central de
regulação da rede) aos Hospitais de Petrolina e Juazeiro vêm do Estado da Bahia e ao menos
um sexto de todos vêm dos Municípios da região de Senhor do Bonfim (informação que
pode  ser  corroborada  por  documentos  da  CRIL),  a  exemplo  de  Campo Formoso,  Itiúba,
Jaguarari, Andorinha, Antonio Gonçalves e outros. Isto decorre da ausência de serviços de
saúde locais, sobretudo de ortopedia e obstetrícia.

Convém pontuar  que  em reunião ocorrida  em 31/8/2018  (ata  anexa),  para
tratar  sobre  a  superlotação  do  HUT/UNIVASF,  chegou-se  a  efetiva  conclusão  de  que  a
ausência da prestação de serviços de saúde em ortopedia nos municípios da Rede PEBA,
incluindo Senhor do Bonfim/BA, tem onerado o HUT/UNIVASF.  Na oportunidade, restou
consignada a disponibilização de repasses da União, a ser procedida pelo Estado da
Bahia,  para  o  Município  de  Senhor  do Bonfim/BA,  sem,  contudo,  haver  a  concreta
disponibilização local dos serviços de ortopedia.

Após  e  referida  reunião  e  considerando  a  escassez  dos  atendimentos
ortopédicos  no  Município  de  Senhor  do  Bonfim/BA, recomendação  ministerial fora
expedida (vide fl. 17 e ss da NF 260/2018-41 em anexo) no intuito de ser ver concluída a
contratação dos serviços de saúde em ortopedia. A municipalidade, por sua vez, não cumpriu
o recomendado, embora a recomendação tenha sido emitida em setembro de 2018 e esta
Procuradoria  da  República  tenha  aguardado  que  o  Hospital  local  tivesse  sua  reforma
concluída, uma vez que nas reuniões da rede PEBA, a nova data mencionada pelos gestores
municipais de entrega dos serviços de ortopedia fosse   junho de 2019  . (vida ata CRIE anexo,
de 30 de abril de 2019)

Ato contínuo, em reunião da CRIE ocorrida em 26/8/2019, o superintendente
do HUT informou que no ano de 2019, o hospital bateu recorde de taxa de lotação com 220
(duzentos e vinte) pacientes internados, sendo que a sua capacidade é de 132 (cento e trinta
e dois) leitos. Solicitou, na oportunidade, que o Município de Senhor do Bonfim/BA cumprisse
com a realização de cirurgias ortopédicas, o que até o presente momento não fora feito.

3 de 24

R. Antônio Teixeira Palha, nº 206 - Centro. CEP 44.790-000 – Campo Formoso/BA. Fone: (74) 3645-4100,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Em razão disso, a execução de procedimentos de média e alta complexidade

em  ortopedia  que  deveriam  ser  executadas  no  município  de  Senhor  do  Bonfim/BA,
continuam  corroborando  com  a  superlotação  do  Hospital  Universitário  de
Traumas/HUT.

No que tange as dificuldades de acesso em obstetrícia,  restou patente,  em
reunião da CRIE ocorrida em 30/4/2019 (vide destaque na ata CRIE), que a superlotação e as
dificuldades  financeiras  enfrentadas  pela  Maternidade  de  Juazeiro  (HMIJ),  advieram  do
aumento  considerável  de  partos  realizados.  Segundo  consta,  a  demanda  passou  de  250
(duzentos e cinquenta) para 450 (quatrocentos e cinquenta) partos mensais, o que culminou
em um aumento considerável de despesa. Na oportunidade, fora dito por representante da
urbe de Senhor do Bonfim/BA, que a municipalidade está empenhada na reforma do hospital
local e que o funcionamento vem ocorrendo de forma parcial haja vista a ausência pontual de
médico plantonista. O contexto fático não foi alterado desde então.

Num último esforço de resolver a presente situação de calamidade da rede, de
forma concertada entre as partes, este MPF realizou reunião entre o Município de Senhor do
Bonfim, e o Município de Campo Formoso2 a fim de encontrar uma saída para ausência de
prestação  do  serviço  PACTUADO MAS  NÃO PRESTADO.  De  se  ressaltar  que  este  último
dispõe de um Novo Hospital de Pequeno Porte que poderia, ainda que parcialmente, prestar
serviços a rede, mas não dispõe de verbas pactuadas para tanto.

Nesta última reunião,  cuja  ata  e  áudio seguem em anexo,  o  Município  de
Senhor  do  Bonfim  se  comprometeu  a  dar  uma  resposta,  até  11  de  fevereiro  (2020),  à
Procuradoria  da República  em Petrolina,  sobre uma eventual  prestação dos serviços  aqui
demandados,  mas  sua  resposta  foi  a  oferta  de  16  cirurgias  ao  mês  em ortopedia,  com
ampliação para 24 cirurgias após a entrega da reforma das enfermarias do Hospital local (sem
mencionar  data  específica  para  tanto).  O  número  é  bastante  inferior  ao  previsto  nas
pactuações da rede, que objetivam a prestação de 234 procedimentos em ortopedia por mês.
Não há menção a novos atendimentos em obstetrícia. 

Ressalto,  por  fim,  que  os  assuntos  aqui  expostos  foram  discutidos  em
audiência  pública,  promovida  por  este  MPF  e  realizada  na  sede  da  Justiça  Federal  de
Petrolina/PE, na data de 23 de setembro de 2019 (vida ata anexa, onde estão destacados os
problemas e as propostas para ortopedia e obstetrícia).

O descaso com os serviços públicos de saúde locais, configurado tanto pelo
descumprimento  da  recomendação  ministerial  que  visava  a  contratação  dos  serviços  de
2 O Município de Campo Formoso está com Hospital de Pequeno Porte pronto para realizar pequenas cirurgias,

mas não dispõe nem de compromisso de repasse das verbas estadual e nem federal;
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saúde  em  ortopedia,  quanto  pelo  descumprimento  dos  compromissos  firmados  nas
pactuações da rede, evidenciados pela inoperabilidade do Hospital Municipal de Senhor do
Bonfim/BA, no que toca aos serviços em obstetrícia e ortopedia, não deram alternativa ao
MPF a não ser recorrer ao Poder Judiciário, haja vista que tais serviços tão essenciais à saúde
precisam ser efetivamente prestados, sendo dever do Estado os garantir, consoante preconiza
o Princípio da Continuidade e Eficiência do Serviço Público. 

III – Legitimidade ativa do MPF

O Ministério Público é “instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado” (Constituição da República, art. 127, caput), tem dentre suas funções institucionais
a de “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. (CR, art. 129, III). Ora, o
direito a saúde é direito difuso e fundamental da população brasileira.

Ademais,  dita o comando do art.  5° da Lei  Complementar  nº 75/93,  que é
função institucional  do Ministério Público Federal  zelar  pelo  efetivo respeito aos  Poderes
Públicos  da  União  e  dos  serviços  de  relevância  pública  dos  direitos  assegurados  pela
Constituição, relativos às ações e aos serviços de saúde3.

IV – Competência

A  competência  funcional  para  processar  e  julgar  esta  causa  é  da  Justiça
Federal,  não  apenas  pela  presença  do  MPF  no  polo  ativo,  mas,  também,  por  haver
MANIFESTO INTERESSE FEDERAL, estando como demandada, ao lado do Município, o ente
federado Estado da Bahia e União. Por outro lado, em razão de que a prestação de serviços
do HUT/UNIVASF é parte integrante da prestação de serviços de saúde pública, que neste
caso,  o  serviço  é  federal,  e  vem  sendo  deveras  prejudicado,  também  se  estabelece  a
competência federal.

O artigo 109, da Constituição da República, assevera:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
3 Art. 5º -  São funções institucionais do Ministério Público da União:
   (…)    V – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto:
   a) aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação.

5 de 24

R. Antônio Teixeira Palha, nº 206 - Centro. CEP 44.790-000 – Campo Formoso/BA. Fone: (74) 3645-4100,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes  ou  oponentes,  exceto  as  de  falência  e  as  de
acidentes de trabalho e às sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça
do Trabalho. […].

In casu, desde já requer este MPF  a notificação da Empresa Brasileira de
Serviços  Hospitalares/EBSERH  (empresa  pública  federal) para  integrar  o  feito  na
qualidade de litisconsorte ativo,  empresa que é responsável pela direção e controle dos
serviços  do  Hospital  Universitário,  HUT/UNIVASF.  Os  serviços  do  HUT/UNIVASF  serão
severamente afetados por tal decisão, sendo certo que deverá integrar este feito.

Por  outro  lado,  de  se  destacar  que  o  direito  a  saúde  é  de  ser  arcado
solidariamente entre os entes federados, o que decorre do texto constitucional e das decisões
reiteradas das cortes superiores:

REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÕES CÍVEIS.  UNIÃO.  ESTADO
DE RONDÔNIA.  MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO.  TRATAMENTO
EM  UTI.  INEXISTÊNCIA  DE  ENTIDADE  CONVENIADA  NO
MUNICÍPIO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  TRANSFERÊNCIA  PARA
OUTRA  LOCALIDADE  EM  RAZÃO  DE  ESTADO  DE  SAÚDE  DA
AUTORA.  ATENDIMENTO  EM  HOSPITAL  PARTICULAR.
RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
ENTES  FEDERADOS.  DIREITO  À  SAÚDE.  DANOS  MORAIS.
INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA.  I.  A  obrigação  de
custeio  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  é  obrigação
solidária repartida entre as unidades da federação - União,
Estados  e  Municípios,  com  vistas  à  garantia  do  direito
fundamental à saúde, previsto nos arts. 5º, 6º, 196 e 227, da
Constituição  da  República,  regulamentado  pela  Lei  nº
8.080/90.  Precedente.  II.  Dentro  dessa  solidariedade está
incluído  o  custeio  dos  tratamentos  de  saúde  de  alta
complexidade, que não é exclusivo da União, por ausência,
inclusive, de previsão legal nesse sentido. Assim, os custos
com  internação  de  paciente  em  Unidade  de  Terapia
Intensiva  (UTI),  considerado  tratamento  médico  de  alta
complexidade,  devem  ser  suportados,  em  solidariedade,
pela  União,  Estados  e  Municípios.  Preliminar  de
ilegitimidade  passiva  do  Município  de  Ji-Paraná/RO
rejeitada.  III.  Caso  em  que,  após  acometida  por  dores
abdominais, a autora foi submetida a tratamento cirúrgico em
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hospital  municipal  de  Ji-Paraná.  Contudo,  sofrendo
complicações posteriores ao tratamento médico, necessitou de
internação  em  Unidade  de  Tratamento  Intensivo  -  UTI,
inexistente no referido nosocômio. IV. Os médicos responsáveis
por sua cirurgia contraindicaram a remoção para Porto Velho
em razão  do estado crítico  de  saúde,  tendo a  recorrida  sido
internada  em  UTI  de  hospital  particular  da  localidade  de  Ji-
Paraná (Hospital Cândido Rondon), à época, não conveniado à
municipalidade.  Assim,  tem-se  que  o  tratamento  no  aludido
nosocômio não decorreu de opção familiar, mas de limitações
médicas e omissão da Administração, não havendo que se falar
em culpa  exclusiva ou concorrente  de  terceiros  relativamente
aos gastos realizados com despesas de tratamento. V. O direito
à saúde está assegurado pela Constituição Federal, abrangendo
a todos,  nacionais  ou estrangeiros,  sendo o seu fornecimento
dever do Estado,  conforme art.  2°  da Lei  n.  8.080/1990;  além
disso, a assistência à saúde deve ser integral, como se afere do
art.  7°,  inciso  II  do mencionado diploma.  VI.  Indenização por
danos  materiais  mantida,  consistente  no  ressarcimento  de
valores gastos com o tratamento da autora em UTI e translados
no valor de R$ R$ 55.310,98 (cinquenta e cinco mil, trezentos e
dez reais e noventa e oito centavos). VII. Indenização por danos
morais mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por violação
ao  direito  da  saúde  da  autora  e  do  equilíbrio  emocional  e
familiar dos autores, em razão da negativa de fornecimento de
UTI  para  tratamento  na  localidade  em  que  se  encontrava  a
autora, mesmo impossibilitada sua remoção por razões médicas,
apesar da viabilidade de realização de convênio com o hospital
particular que prestava o serviço, e da recusa de ressarcir gastos
efetivados  para  tratamento  de  saúde.  Precedentes.  VIII.  De
acordo com o estabelecido pelo C. STJ em sede de julgamento
de Recursos Repetitivos, tema 905, item 3.1, em se tratando de
condenação  não-tributária  imposta  à  Fazenda  Pública,  a
correção monetária  e os juros de mora devem ser calculados
pela Taxa Selic desde a entrada em vigor do Código Civil até o
início da vigência da Lei nº 11.960/09, que alterou a redação do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. A partir de então, os juros de mora
deverão ser os mesmos aplicados à caderneta de poupança e a
correção  monetária  deverá  ser  feita  pelo  IPCA-E.  IX.  Em  se
tratando  de  condenação  ao  pagamento  de  indenização  por
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danos morais, os juros de mora devem ser calculados desde o
evento danoso, a teor da Súmula nº 54, STJ e do art. 398 do CC,
e a correção monetária deve incidir desde a fixação, nos termos
da Súmula nº 362, STJ. X. Recursos de apelação da União e do
Município  de  Ji-Paraná/RO  aos  quais  se  nega  provimento.
Remessa  necessária  e  recurso  de  apelação  do  Estado  de
Rondônia aos quais se dá parcial provimento (itens VIII e IX). STJ
-  AGARESP  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL – 817892.

EMEN:  PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.  POLO  PASSIVO.
COMPOSIÇÃO  ISOLADA  OU  CONJUNTA.  POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO STF. 1.  O Estado - as três
esferas de Governo - tem o dever de assegurar a todos os
cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à
vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1º, 5º, caput,
6º, 196 e 198, I, da Constituição da República. 2. Trata-se de
obrigação  solidária  decorrente  da  própria  Constituição
Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela
Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde -
SUS -, não afasta a responsabilidade do ora demandado de
fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem
deles necessite. 3. O fato de o medicamento não integrar a lista
básica do  SUS não tem o condão de eximir a União do dever
imposto  pela  ordem  constitucional,  sendo  sua  a
responsabilidade  em  atender  àqueles  que,  como  o  ora
agravado,  não  possuem  condições  financeiras  de  adquirir  o
tratamento  adequado  por  meios  próprios.  4.  Não  se  pode
admitir,  consoante  reiterada  jurisprudência  desta  Casa  de
Justiça,  que  regras  burocráticas,  previstas  em  portarias  ou
normas  de  inferior  hierarquia,  prevaleçam  sobre  direitos
fundamentais como a vida e a saúde. 5. “O tratamento médico
adequado  aos  necessitados  se  insere  no  rol  dos  deveres  do
Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um
deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (RE 855.178/PE, Relator
Min.  LUIZ  FUX,  Julgamento:  05/03/2015,  Repercussão  Geral  -
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mérito,  DJe  16/03/2015).  6.  No  caso,  o  Tribunal  de  origem,
soberano  na  análise  das  circunstâncias  fáticas  da  causa,
evidenciou  a  necessidade  da  medicação  prescrita,  conforme
prova  pericial  juntada  aos  autos.  A  inversão  do  julgado
demandaria o reexame de prova, inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo regimental a
que se nega provimento.

Sendo assim, é mister destacar que as demandas do MPF, relativamente a
saúde  pública,  devem  ser  mantidas  e  discutidas  no  âmbito  federal,  mormente
porquanto seu impacto afetará diretamente os serviços prestados por entes federais.

A este  respeito,  em feito  semelhante4 ajuizado por  este  MPF na  Subseção
Judiciária de Juazeiro, Ação Civil Pública nº 4599-39.2013, que ainda nesta Vara Federal, onde
constam como réus o Estado da Bahia,  o Município de Juazeiro e a União,  foi  mantida a
competência federal pelo TRF da 1ª Região (AI n° 0009440-64.2014.4.01.0000/BA – Proc orig.
0004599-39.2013.4.01.3305),  embora  a  juíza  titular  à  época  tenha  decidido  pela
incompetência da Justiça federal (vide f. 244 e ss. da referida ação5): A jurisprudência do STJ
é pacificada no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação
civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis,  como é caso
dos autos. Precedentes: EREsp 466.861/SP, 1a Seção, Rei. Min. Teori AlbinoZavascki, DJ de
4Neste feito também houve a drástica diminuição de leitos na rede em decorrência de descredenciamento de uma 
Unidade Hospitalar da rede, o Hospital PROMATRE.
5 “Assim é que, a petição inicial aduz como causa de pedir o encaminhamento irregular de pacientes ao Hospital
Universitário, seja diretamente pelos Municípios da rede PEBA - Rede Interestadual de Atenção à Saúde do Vale do
Médio São Francisco, seja através da CRIL - Central de Regulação Interestadual de Leitos.
Uma das causas imputadas para tal irregularidade é o fato do Hospital Promatre de Juazeiro não estar oferecendo
atendimento regular à população, em razão da escassez de insumos ede problemas nas escalas de plantão, por
estarem os profissionais de saúde sem recebimento de salários. Por sua vez, esta escassez de insumos ocorre em
virtude do inadimplemento da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro/BA
Pois bem, é de se verificar que a petição inicial, em nenhum momento, imputou à União Federal qualquer conduta
irregular, como ausência de repasse de verbas para o Fundo Municipal de Saúde de Juazeiro/BA Pelo contrário, ali
se encontra expresso que no ano de 2013, a União efetuou o repasse de R$81.593.043,40(oitenta e um milhões,
quinhentos e noventa etrês mil, quarenta etrês reais, quarenta centavos) ao Município de Juazeiro/BA. Assim é
que, não se vislumbrando qualquer conduta indevida da União Federal,  não há como este ente público figurar
no  pólo  passivo  desta  Ação  Civil  Pública,  uma  vez  que  tem  atuado  dentro  da  conduta  que  lhe  é
determinada. Por seu turno, a outra causa para a irregularidade apontada na causa de pedir foi a desativação de
quatro leitos de UTI do Hospital Regional de Juazeiro. Pois bem, tal hospital é gerido pelo Estado da Bahia, o
que retira da União qualquer ingerência sobre acasa de saúde em questão.  Outrossim, tal problema já se
encontra  sanado,  uma vez  que  a  situação  já  foi  regularizada,  conforme noticiado  pelo  Estado  da  Bahia  (fls.
188/190)”  (…).  Ante  o  exposto, reconheço  a  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  da  União  e  DECLARO  A
INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a presente ação, razão pela qual determino a remessa
dos autos ao Juízo Estadual de Juazeiro/BA, a quem couber por distribuição, mediante baixa definitiva dos autos.’’
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7.5.2007;  REsp  920.217/RS,  2a  Turma,  Rei.  Min.  Eliana  Calmon,  DJ  de  6.6.2007;  REsp
852.935/RS, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJ de 4.10.2006; REsp 823.079/RS, 1a Turma,
Rei.  Min. José Delgado,  DJ de 2.10.2006; REsp 856.194/RS, 2a Turma, Rei.  Min. Humberto
Martins, DJ de 22.9.2006; REsp 700.853/RS, 1a Turma, Rei. p/ acórdão Min. Luiz Fux,DJ de
21.9.2006; REsp 822.712/RS, 1a Turma, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.4.2006.

A  orientação  jurisprudencial  majoritária  do  colendo  Superior  Tribunal  de
Justiça sobre a matéria, é de que "sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela
União,  Estados-Membros,  Distrito  Federal  e  Municípios,  impõe-se  o reconhecimento da
responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um
deles  tem  legitimidade  para  figurar  no  pólo  passivo  das  demandas  que  objetivam
assegurar  o  acesso  à  medicação  para  pessoas  desprovidas  de  recursos  financeiros"
(Recurso Especial n°. 674803/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
julgado em 15.02.2007, DJ 06.03.2007 p. 251).

Além  disso, conforme decisão  assente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
"União, o Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no
polo  passivo  nas  demandas  cuja  pretensão  é  o  fornecimento  de  medicamentos
imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face de
quaisquer deles" (AgRg no REsp 1028835/DF, Rei. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 02/12/2008, DJe 15/12/2008).

Em igual sentido: REsp 771.537/RJ, Rei. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ
3.10.2005 e AgRg no Ag 907.820/SC, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 05/05/2010.

Assim,  caracterizada a responsabilidade solidária da União Federal,  dos
Estados e Municípios, em casos assim, resta manifesta a legitimidade passiva ad causam
de qualquer um deles ou de todos eles, para figurarem em demanda dessa natureza. É
que  o  adimplemento  da  obrigação,  sendo  de  natureza  solidária,  pode  ser  realizado por
qualquer um dos co-obrigados,  que se sub-rogará no direito de exigir  o pagamento dos
demais devedores.

De qualquer sorte, ressalto que não cabe ao Poder Judiciário dizer qual dos
entes  federativos  deverá  tomar  a  iniciativa  de  realizar  a  obrigação  que  lhes  foi  imposta,
cabendo a eles se entenderem, administrativamente, dentro das responsabilidades que lhes
cabe no SUS - Sistema Único de Saúde.

Ademais,  conforme já dito acima,  o impacto no HUT/UNIVASF (gerido pela
empresa  pública  federal  EBSERH)  deve  ser  levado  em  consideração.  E  este  impacto,  é
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fortemente negativo à população da região, repise-se.

No  tocante  à  competência  territorial,  as  ações  civis  públicas  devem  ser
propostas “no foro do local onde ocorrer o dano”  (Lei n.° 7347/85, art. 2º).

Por  derradeiro,  frise-se  que  o  dano  à  saúde  ora  discutido  ocorre
diuturnamente  em desfavor  dos  cidadãos  da  região  de  Senhor  do  Bonfim  e  Municípios
adjacentes que se veem obrigados a  serem encaminhados aos Municípios de Petrolina e
Juazeiro, integrando grandes listas de espera, quando não vêm a óbito, por não gozarem de
qualquer serviço de saúde local nas áreas de tratamento já referidas.  

V – O direito aplicável ao caso

A saúde é direito social previsto no art. 6º da Constituição da República/88 e,
como  tal,  configura-se  como  verdadeiro  direito  fundamental  de  toda  a  coletividade,  ao
tempo em que é oponível  ao Estado,  que tem o dever de prestar a garantia à saúde da
população.

A Constituição da República dispõe sobre o direito à saúde no título destinado
à Ordem Social, cuidando de inseri-lo no capítulo da Seguridade Social. A Seguridade Social,
dispõe o artigo 194 da Carga Magna/88, compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.

A Constituição de 1988 reservou à saúde as disposições insertas nos arts. 196 a
200, assim dispondo:

“Art.  196  A  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,
proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede  regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem  um  sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I  –  descentralização,  com  direção  única  em  cada  esfera  de
governo;
II  –  atendimento  integral,  com  prioridade  para  as  atividades
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preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.”

Sendo  assim,  o  direito  à  saúde  é  direito  fundamental  contemplado  pelos
comandos constitucionais e há dever de garantir o gozo deste direito por parte do gestor
público. Vejamos:

“O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever
do  Estado a  prestação  de  assistência  à  saúde  e  garante  o
acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações
para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde,
como está assegurado na carta, não deve sofrer embaraços
impostos  por  autoridades  administrativas,  no  sentido  de
reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele.  (...)”.  “O direito à
saúde representa consequência constitucional indissociável
do  direito  à  vida.  O  direito  público  subjetivo  à  saúde
representa  prerrogativa  jurídica  indisponível  assegurada  à
generalidade  das  pessoas  pela  própria  Constituição  da
República  (art.  196).  Traduz  bem jurídico  constitucionalmente
tutelado,  por  cuja  integridade  deve  velar,  de  maneira
responsável,  o  Poder  Público,  a  quem incumbe  formular  –  e
implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem
garantir,  aos  cidadãos,  inclusive  àqueles  portadores  do  vírus
HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e
médico-hospitalar.  O  direito  à  saúde  -  além  de  qualificar-se
como  direito  fundamental  que  assiste  a  todas  as  pessoas  –
representa  consequência  constitucional  indissociável  do23
direito  à  vida.  O  Poder  Público,  qualquer  que  seja  a  esfera
institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira,  não  pode  mostrar-se  indiferente  ao  problema  da
saúde  da  população,  sob  pena  de  incidir,  ainda  que  por
censurável omissão, em grave comportamento institucional.  A
interpretação da norma programática não pode transformá-la
em  promessa  constitucional  inconsequente.  O  caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política –
que  tem  por  destinatários  todos  os  entes  políticos  que
compõem, no plano institucional,  a organização federativa do
Estado  brasileiro  –  não  pode  converter-se  em  promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público,
fraudando  justas  expectativas  nele  depositadas  pela
coletividade,  substituir,  de  maneira  ilegítima,  o
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cumprimento  de  seu  impostergável  dever,  por  um  gesto
irresponsável  de  infidelidade  governamental  ao  que
determina a própria Lei Fundamental do Estado6.

A prestação da saúde que se quer ver por hora assegurada é a efetiva prestação
dos serviços de saúde em ortopedia e obstetrícia. No que diz respeito a traumato ortopedia,
destaque-se novamente que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB,  já havia
informado a disponibilização de recursos da União para tanto, bem como já havia aventado a
efetiva operabilidade do Hospital Municipal de Senhor do Bonfim/BA, através da contratação
do  serviço  de  saúde  em  obstetrícia,  consoante  acordado  em  reuniões  da  CRIE
(atas/compromisso em anexo).

V.a) Breves considerações sobre a rede interestadual de saúde, rede PEBA.

É importante frisar que as pactuações da rede PEBA se dão no âmbito da
CRIE  e  devem  vincular  a  escolha  do  gestor,  sob  pena  de  se  inviabilizar  a  rede
interestadual instalada na região por escolha dos próprios gestores da região do Vale
do São Francisco.

A rede interestadual em epígrafe, a rede PEBA, é gerida pela Comissão de
Cogestão da Região Interestadual de Saúde de Pernambuco e Bahia (CRIE), a qual tem
conhecimento das necessidades de saúde da região. Isto porque de acordo com o Decreto
7508/11, que regulamenta a Lei 8080/90 e, ainda, com base na Resolução CIT Nº 01/2011
(que dá diretrizes para a organização das regiões de saúde no SUS), a região de saúde do
Vale do Médio São Francisco tem sua gestão discutida nesta Comissão, onde são tratadas as
demandas e necessidades da rede de saúde Pernambuco - Bahia, sendo a CRIE o foro de
discussão mais apropriado para discussão do quantitativo de leitos na região.

As  Secretarias  de  Saúde  Municipais  têm  assento  neste  foro  de  discussão  e
pactuação,  que se reúne trimestralmente.  A propósito,  a  pactuação é  tema muito  caro à
saúde pública e é importante instrumento de gestão previsto na Constituição da República e
na lei. Senão vejamos:

A Lei  8080/907 é  a  lei  de  caráter  nacional  que  trata  da  organização  dos
serviços  de  saúde  e  dispõe  claramente  que  é  nas  comissões  de  saúde  que  devem  ser
discutidos e negociados entre os gestores os assuntos relativos aos serviços de saúde:
6 STF, RE 226835-RS/1999, Min. Ilmar Galvão.

7Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências.
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Art.  14-A.  As  Comissões  Intergestores  Bipartite  e  Tripartite
são  reconhecidas  como  foros  de  negociação  e  pactuação
entre gestores,  quanto aos aspectos  operacionais  do Sistema
Único de Saúde (SUS). (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

Parágrafo  único.  A  atuação  das  Comissões  Intergestores
Bipartite  e  Tripartite  terá  por  objetivo:  (Incluído  pela  Lei  nº
12.466, de 2011).

I  -  decidir  sobre  os  aspectos  operacionais,  financeiros  e
administrativos  da  gestão  compartilhada  do  SUS,  em
conformidade com a definição da política consubstanciada em
planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde; (Incluído
pela Lei nº 12.466, de 2011).

II  -  definir  diretrizes,  de  âmbito  nacional,  regional  e
intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e
serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança
institucional  e  à  integração  das  ações  e  serviços  dos  entes
federados; (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário,
integração de territórios, referência e contrarreferência e demais
aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde
entre os entes federados.

Por sua vez o Decreto nº 7508/11 que disciplina a lei supra referida dispõe:

Art. 2o. Para efeito deste Decreto, considera-se:
I. Região de Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de
identidades  culturais,  econômicas  e  sociais  e  de  redes  de
comunicação  e  infraestrutura  de  transportes  compartilhados,
com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a
execução de ações e serviços de saúde;
II. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde - acordo de
colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de
organizar  e  integrar  as  ações  e  serviços  de  saúde  na  rede
regionalizada  e  hierarquizada,  com  definição  de
responsabilidades,  indicadores  e  metas  de  saúde,  critérios  de
avaliação  de  desempenho,  recursos  financeiros  que  serão
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disponibilizados, forma  de  controle  e  fiscalização  de  sua
execução  e  demais  elementos  necessários  à  implementação
integrada das ações e serviços de saúde;
(...)
IV.  Comissões  Intergestores  -  instâncias  de  pactuação
consensual  entre  os  entes  federativos  para  definição  das
regras da gestão compartilhada do SUS;
Art.4º~.  As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado,
em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes
gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT a
que se refere o inciso I do art. 30.
§1°. Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais,
compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos
respectivos Estados em articulação com os Municípios.

A previsão da rede interestadual está, conforme determinam as normas acima,
em atos próprios firmados pelos Governos do Estado de Pernambuco e Bahia, quais sejam:
RESOLUÇÃO CIB/PE nº 3083 de dezembro de2017 (pautada na Resolução CIB/ Nº 089/2010 e
RESOLUÇÃO CIB/BA Nº 228/2017 (pautada na Resolução CIB/BA nº 089/2010 (anexas).

 Já a disciplina da sistemática interestadual está prevista na Resolução da CIT nº
01/2011, que estabelece:

Art. 4º Constituem-se diretrizes gerais para organização das
Regiões de Saúde, sem prejuízo de outras que venham a ser
definidas, as seguintes:

I - Avaliação do funcionamento das atuais Regiões de Saúde por
Estados e Municípios, a ser pactuada na Comissão Intergestores
Bipartite (CIB), no tocante aos requisitos previstos no art. 5º do
Decreto Nº 7.508, de 2011, devendo a CIB levar as conclusões ao
conhecimento da Comissão Intergestores Tripartite (CIT);

II - Delimitação das Regiões de Saúde a partir de identidades
culturais,  econômicas  e  sociais  e  redes  de  comunicação  e
infraestrutura  de  transportes  compartilhados,  de  modo  a
imprimir unicidade ao território regional;

III  -  observância  das  políticas  de  saúde  na  organização  e
execução  das  ações  e  serviços  de  saúde  de  atenção  básica,
vigilância  em  saúde,  atenção  psicossocial,  urgência  e
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emergência,  atenção  ambulatorial  especializada  e  hospitalar,
além de outros que venham a ser pactuados, que garantam o
acesso resolutivo e em tempo oportuno;
IV - Reconhecimento de necessidades econômicas, sociais e de
saúde da população da região para o processo de pactuação
dos fluxos assistenciais;

V - Instituição, quanto à composição político-administrativa, de
Regiões de Saúde intraestaduais, quando dentro de um mesmo
Estado, e interestaduais, quando os partícipes se situarem em 2
(dois) ou mais Estados; e

VI - constituição da Comissão Intergestores Regional (CIR) como
foro  interfederativo  regional  de  negociação  e  pactuação  de
matérias  relacionadas  à  organização e  ao funcionamento das
ações  e  serviços  de  saúde  integrados  em rede de  atenção à
saúde, composta por todos os gestores municipais da Região de
Saúde e o gestor(es) estadual(is) ou seu(s) representante(s).

Art. 5º A CIR reunir-se-á ordinariamente, mediante cronograma
previamente  definido  em  consenso,  para  pactuar  aspectos
operacionais,  financeiros  e  administrativos  da  gestão
compartilhada do SUS, que compõem o Contrato Organizativo
da Ação Pública da Saúde (COAP).

Art. 6º Compete à CIR:

I - pactuar sobre:

a)  rol  de  ações  e  serviços  que  serão ofertados  na  respectiva
Região de Saúde,  com base na Relação Nacional  de Ações e
Serviços de Saúde (RENASES);

b) elenco de medicamentos que serão ofertados na respectiva
Região  de  Saúde,  com  base  na  Relação  Nacional  de
Medicamentos Essenciais (RENAME);

c) critérios de acessibilidade e escala para a conformação dos
serviços;
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d) planejamento regional de acordo com a definição da política
de  saúde  de  cada  ente  federativo,  consubstanciada  em  seus
Planos  de  Saúde,  aprovados  pelos  respectivos  Conselhos  de
Saúde;

e) diretrizes regionais a respeito da organização das redes de
atenção à saúde, de acordo com a Portaria No - 4.279/GM/MS,
de 30 de dezembro de 2010, principalmente no tocante à gestão
institucional  e  à  integração  das  ações  e  serviços  dos  entes
federativos na Região de Saúde;

De se observar, da leitura dos dispositivos acima, que não houve cumprimento
das normas relativas ao funcionamento dos serviços em saúde, mormente do respeito ao que
fora outrora pactuado no âmbito da Comissão Intergestores.

Com isto o Município de Senhor do Bonfim/BA feriu toda a lógica de pactuação
do  SUS,  contrariando,  inclusive,  o  compromisso  que  firmou  com  os  entes  federados  da
Região.

Por  outro  lado,  questões  de limitações  orçamentárias  não devem,  por  si  só,
prevalecer  sobre o direito à  vida e a proteção à saúde,  uma das justificativas  levantadas
durante as reuniões da CRIE.

Nesse sentido o ministro CELSO MELLO, apreciando pedido de suspensão de
liminar  formulado  pelo  Estado  de  Santa  Catarina,  em  petição  nº  1246-1,  destacou  a
prevalência da proteção da vida e da saúde dos cidadãos brasileiros frente as questões
orçamentárias do ente estatal:

“Entre  proteger  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida  que  se
qualifica  como  direito  subjetivo  inalienável  assegurado  pela
própria  Constituição  da  República  (art.  5º,  caput),  ou  fazer
prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse
financeiro  e  secundário  do  Estado,  entendo  –  uma  vez
configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica
impõem  ao  julgador  uma  só  e  possível  ação:  o  respeito
indeclinável à vida.”

Abaixo,  decisão  do  TRF  5a Região,  a  respeito:  (APELREEX  200781030007990
APELREEX – Apelação / Reexame Necessário – 24424):
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"ADMINISTRATIVO  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  CONTROLE
JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE EM CASOS
EXCEPCIONAIS  -  DIREITO  À  SAÚDE  -  FORNECIMENTO  DE
EQUIPAMENTOS A  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO -  MANIFESTA
NECESSIDADE  -  OBRIGAÇÃO  DO  ESTADO -  AUSÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES  -
NÃO-OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO
EXISTENCIAL.  1.  Não  comporta  conhecimento  a  discussão  a
respeito da legitimidade do Ministério Público para figurar no
polo ativo da  presente  ação civil  pública,  em vista  de que o
Tribunal de origem decidiu a questão unicamente sob o prisma
constitucional.  2.  Não há  como conhecer  de  recurso  especial
fundado em dissídio  jurisprudencial  ante  a  não-realização do
devido  cotejo  analítico.  3.  A  partir  da  consolidação
constitucional  dos  direitos  sociais,  a  função  estatal  foi
profundamente  modificada,  deixando  de  ser  eminentemente
legisladora em pró das liberdades públicas, para se tornar mais
ativa  com  a  missão  de  transformar  a  realidade  social.  Em
decorrência,  não  só  a  administração  pública  recebeu  a
incumbência  de  criar  e  implementar  políticas  públicas
necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente delineados,
como também, o Poder Judiciário teve sua margem de atuação
ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento
dos objetivos constitucionais. 9. Seria uma distorção pensar que
o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido
com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse
ser  utilizado justamente como óbice à realização dos direitos
sociais,  igualmente  fundamentais.  Com  efeito,  a  correta
interpretação  do  referido  princípio,  em  matéria  de  políticas
públicas, deve ser a de utilizá-lo apenas para limitar a atuação
do judiciário quando a administração pública atua dentro dos
limites  concedidos pela  lei.  Em casos excepcionais,  quando a
administração extrapola os limites da competência que lhe fora
atribuída  e  age  sem  razão,  ou  fugindo  da  finalidade  a  qual
estava vinculada,  autorizado se  encontra  o Poder Judiciário  a
corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica violada. 5. O
indivíduo não pode exigir do estado prestações supérfluas, pois
isto escaparia do limite do razoável, não sendo exigível que a
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sociedade arque com esse ônus. Eis a correta compreensão do
princípio da reserva do possível,  tal  como foi  formulado pela
jurisprudência germânica.  Por outro lado,  qualquer pleito que
vise a fomentar uma existência minimamente decente não pode
ser  encarado  como  sem  motivos,  pois  garantir  a  dignidade
humana é um dos objetivos principais do Estado Democrático
de  Direito.  Por  este  motivo,  o  princípio  da  reserva  do
possível  não  pode  ser  oposto  ao  princípio  do  mínimo
existencial. 6. Assegurar um mínimo de dignidade humana por
meio de serviços públicos essenciais, dentre os quais a educação
e a saúde, é escopo da República Federativa do Brasil que não
pode ser condicionado à conveniência política do administrador
público.  A  omissão  injustificada  da  administração  em
efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e
essenciais para a promoção da dignidade humana não deve
ser  assistida  passivamente  pelo  Poder  Judiciário. Recurso
especial  parcialmente  conhecido  e  improvido."  (grifei)  10.
Preliminar de ilegitimidade ativa do MPF rejeitada e no mérito
negar provimento às apelações e à remessa oficial.

Da  mesma  maneira,  não  há  que  se  falar  em  eventual  invasão  da
discricionariedade8 administrativa, visto que essa prerrogativa não concede ao administrador
municipal de Senhor do Bonfim/BA, a possibilidade de optar por permanecer inerte ou em
situação  desconforme  com  a  legislação.  Discricionariedade  é  a  margem  de  liberdade,
conferida  pela  norma  ao  administrador,  para  escolher,  segundo  critérios  consistentes  de
razoabilidade, uma, dentre as ações cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de cumprir o
dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, o que não ocorre
no caso.

V.b) Sistemática de repasses de recursos no SUS.

Os serviços de saúde aqui demandados são considerados passíveis de custeio
por verbas de média a alta complexidade, o que significa que, embora os serviços de saúde
sejam de obrigatória prestação solidária por todos os entes federados, por serem bastante
custosos, são incentivados por meio de verba federal. Para que fique clara a sistemática de
repasse  de  recursos  das  verbas  de  média  e  alta  complexidade  no  âmbito  do  SUS  cabe
esclarecer: tais verbas, verbas MAC, são repassadas a título de incentivo pelo ente federado
União ao ente estadual e deste para os Municípios, ou ainda diretamente aos Municípios pela
União, obedecendo-se as respectivas pactuações locais. 
8  Bandeira de Mello, Celso Antônio. Discricionariedade e Controle Jurisdicional, ed. Malheiros, 2ª ed., p. 48.
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Assim,  tanto  procedimentos  de  traumato  ortopedia  quanto  alguns
procedimentos de obstetrícia requerem incentivo de custeio repassado pela UNIÃO, previsto
e disciplinado da Portaria do Ministério da Saúde nº 204/2007, e na Portaria de Consolidação
nº 06 de 26 de setembro de 20179,  que podem ser visualizadas no site no Ministério da
Saúde: 

https://www.saude.gov.br/gestao-do-sus/programacao-regulacao-controle-e-
financiamento-da-mac/financiamento-da-media-e-alta-complexidades-mac

A este respeito, é de se destacar que o Estado da Bahia já firmou compromisso
com o  Município,  tendo  sido  estabelecido  que  o  Município  faria  234  procedimentos  de
traumato ortopedia mensais (vide termo de adesão em anexo, já assinado pelo Município ).
Por outro lado, O Município já assumiu o compromisso na rede de prestar atendimentos em
obstetrícia. 

O fatos descritos no parágrafo acima estão documentados em ofício respondido
após requisição de informação feita pelo Promotor de Justiça da 5ª PJ de Senhor do Bonfim
(em anexo).

Ocorre que até o momento o termo de adesão não está sendo utilizado e a
prestação de serviços continua inexistente para os dois serviços (ortopedia e obstetrícia)

VI – Dos danos morais coletivos

Não é desconhecido por este Judiciário local e pelo presente MPF os danos
que a omissão do gestor municipal de Senhor do Bonfim/BA ocasiona aos direitos dos seus
munícipes além de toda a população dos municípios da rede, atendidos pelo HUT/UNIVASF,
pelo Hospital Dom Malan em Petrolina e pela Maternidade Municipal de Juazeiro. Já é senso
comum que a saúde pública na região está precarizada e, dentre os motivos certos, está a
superlotação desses hospitais.

O sentimento coletivo, decorrente da ofensa ao direito difuso à saúde é que
deverá ser reparado por meio da condenação do Município de Senhor do Bonfim, em danos
morais.

É conceito doutrinário consolidado, a teor do que defende Inocêncio Galvão
Telles10:  "Há a ofensa de bens de caráter imaterial – desprovidos de conteúdo econômico,
insusceptíveis verdadeiramente de avaliação em dinheiro. São bens como a integridade física,
a saúde, a correção estética, a liberdade, a reputação. A ofensa objetiva desses bens tem, em

9 Todas com base na Constituição Federal, na Lei complementar nº 141/12 e na Lei 8080/90 
10TELLES, Inocêncio Galvão. Direito das Obrigações  Coimbra Editora, 6ª edição, p. 375).
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regra, um reflexo subjetivo na vítima, traduzido na dor ou sofrimento, de natureza física ou
de natureza moral". "Violam-se direitos ou interesses materiais, como se se pratica uma lesão
corporal ou um atentado à honra: em primeira linha causam-se danos não patrimoniais, v.g.,
os ferimentos ou a diminuição da reputação, mas em segunda linha podem também causar-
se danos patrimoniais, v.g., as despesas de tratamento ou a perda de emprego''.

E neste mesmo sentido Silvio Venosa11:

''Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da
vítima (...) o dano moral abrange também os direitos de personalidade, direito à imagem, ao
nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc. Por essas premissas, não há que se identificar o
dano moral  com a dor física ou psíquica.  Será moral  o dano que ocasiona um distúrbio
anormal  na  vida  de  um  indivíduo;  uma  inconveniência  de  comportamento  ou,  como
definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso''.

Neste  esteio,  defende  André  de  Carvalho  Ramos12 e  a  jurisprudência  mais
recente, que o sentimento comum causado pela ofensa ao direito coletivo gera o dever de
indenizar:

''(...) é preciso sempre enfatizar o imenso dano moral coletivo
causado pelas agressões aos interesses transindividuais. Afeta-
se a boa-imagem da proteção legal a estes direitos e afeta-se a
tranquilidade do cidadão, que se vê em verdadeira selva, onde a
lei do mais forte impera. (...) Tal intranquilidade e sentimento de
desapreço gerado pelos danos coletivos, justamente por serem
indivisíveis,  acarretam  lesão  moral  que  também  deve  ser
reparada  coletivamente.  Ou  será  que  alguém  duvida  que  o
cidadão brasileiro, a cada notícia de lesão a seus direitos não se
vê desprestigiado e ofendido no seu sentimento de pertencer a
uma comunidade séria, onde as leis são cumpridas? A expressão
popular ‘o Brasil é assim mesmo’ deveria sensibilizar todos os
operadores do Direito sobre a urgência na reparação do dano
moral coletivo.''

Defende a Ministra Nanci Andrighi13: “nosso ordenamento jurídico não exclui a
possibilidade de que um grupo de pessoas venha a ter um interesse difuso ou coletivo de

11 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2003, p. 33/34.
12 RAMOS, André de Carvalho.  Ação Civil Pública e o Dano Moral Coletivo. Revista dos Tribunais. Revista de Direito do

Consumidor, São Paulo, n. 25, jan./mar. 1998. p. 80-98.
13 Voto proferido no julgamento do RESP 636.021/RJ.
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natureza não patrimonial lesado, nascendo aí a pretensão de ver tal dano reparado”. Segundo
ela,  “nosso  sistema  jurídico  admite,  em  poucas  palavras,  a  existência  de  danos
extrapatrimoniais coletivos, ou, na denominação mais corriqueira, de danos morais coletivos”.

Já no julgamento do AgRg no REsp 1368769, o Ministro Humberto Martins
aplica o que se dispõe:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
REBELIÃO EM CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.
EXISTÊNCIA  DE  INTERESSES  DIFUSOS  OU  COLETIVOS
RELATIVOS  A  ADOLESCENTES.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
LEGITIMIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  201  DO  ECA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE DANOS
MORAIS  DIFUSOS.  REVISÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  OPOSTOS  NA  ORIGEM  COM  CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA DOART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.  O  Tribunal  de  origem,  a  partir  dos  elementos  de
convicção dos autos, condenou a recorrente ao pagamento
de  indenização  por  danos  morais  difusos  ao  Fundo
Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  por
tratamento  desumano  e  vexatório  aos  internos  durante
rebeliões  havidas  na  unidade.  Insuscetível  de  revisão  o
referido entendimento, por demandar reexame do conjunto
fático-probatório  dos  autos,  providência  vedada  pela
Súmula 7/STJ.

2. O Ministério Público é parte legítima para "promover o
inquérito  civil  e  a  ação civil  pública  para  a  proteção dos
interesses  individuais,  difusos  ou  coletivos  relativos  à
infância  e  à  adolescência",  nos  termos  do  art.  201  do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos
morais  encontra  óbice  na  Súmula  7/STJ,  somente  sendo
admitida  ante  o  arbitramento  de  valor  irrisório  ou  abusivo,
circunstância que não se configura na hipótese dos autos.

4.  Confirmado  o  intuito  protelatório  dos  embargos  de
declaração  opostos  para  rediscutir  matéria  devidamente
analisada  pelas  instâncias  ordinárias,  deve  ser  mantida  a
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aplicação  da  multa  prevista  no  art.  538,  parágrafo  único,  do
Código de Processo Civil. Agravo regimental improvido.

Assim, sendo certo que há uma ofensa reiterada ao direito à saúde da
população local e circunvizinha, que se configura pelo não oferecimento de serviços de
saúde em ortopedia e obstetrícia por parte do Município de Senhor do Bonfim/BA,
nasce o dever de pagar valor relativo a danos morais coletivos. Neste aspecto, de ser
imputado  tal  dano  unicamente  ao  Município,  posto  que  até  o  presente  momento,
embora inúmeras vezes exortado a tanto, não se dispõe a prestar o serviço pactuado.  

VII – Tutela provisória de urgência

O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) trata da tutela provisória,
dividindo-a em tutela de urgência e tutela de evidência (artigo 294).

Comentando o art. 294 do novel CPC, Teresa Arruda Alvim Wambier, ensina:
Este  dispositivo  inaugural,  o  regime  jurídico  da  tutela  provisória  no  NCPC,  esclarecendo
desde logo no caput que o gênero (tutela provisória) pode fundamentar-se em urgência e
evidência.  Ambas,  conquanto  provisórias  –  ou  seja,  ainda  sujeita  a  modificação  após  o
aprofundamento da cognição – não se confundem. A tutela de urgência está precipuamente
voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou
irreparável enquanto dura o processo  (agravamento do dano ou a frustração integral da
provável decisão favorável), ao passo que a tutela de evidência baseia-se exclusivamente no
alto grau de probabilidade do direito invocado, concedendo, desde já, aquilo que muito
provavelmente virá ao final.14

No  presente  caso,  o  MPF  requer  a  concessão  de  tutela  provisória  de
urgência,  para evitar  que se  perpetuem os graves  danos à  saúde dos munícipes  das  53
(cinquenta e três) cidades que fazem uso dos serviços de saúde em ortopedia e obstetrícia no
Hospital Universitário/UNIVASF em Petrolina, Hospital Dom Malan/IMIP em Petrolina/PE e a
Maternidade Municipal de Juazeiro/BA, respectivamente.

A inoperabilidade do Hospital Municipal de Senhor do Bonfim/BA, continuará
corroborando, sem dúvidas, com o acréscimo da superlotação do HUT/UNIVASF, do Hospital
Dom Malan/IMIP e da Maternidade Municipal de Juazeiro/BA, e, logo, em risco de vida aos
pacientes de toda a região do Vale do Médio São Francisco.

O artigo 300 do NCPC estabelece os requisitos da tutela de urgência:

14 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; et. al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015. p. 48).
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''Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.''

Neste caso, a probabilidade de direito consubstancia-se na certeza quanto ao
direito dos munícipes locais à prestação do serviço de saúde por parte do Hospital  local,
quanto ao descumprimento do dever de obedecer as pactuações efetivadas na Comissão de
saúde intergestores, a CRIE, conforme fica evidente da leitura das atas colacionadas.

Assim,  a  tutela  ao  direito  a  saúde  daqueles  que  têm  a  necessidade  do
atendimento à saúde,  sobretudo, em casos de acidentes de traumas, se faz inarredável  e
demonstra, não apenas a probabilidade, mas a existência do direito.

Por outro lado, o perigo de dano encontra-se demonstrado, na medida em
que,  os  atendimentos  não  realizados  pelo  Hospital  Municipal  de  Senhor  do  Bonfim/BA,
corroboram para que a população sofra, cada vez mais, com a deficiência da prestação do
serviço de saúde sdo HUT/UNIVASF e das maternidades (HDM e Maternidade Municipal de
Juazeiro/BA), todos superlotados.

Outrossim,  o  art.  12  da Lei  nº  7.347/85 aduz  que  “poderá o  juiz  conceder
mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. Para tanto,
devem estar presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris.

No  caso  em  tela,  o  direito  a  amparar  o  pedido  já  restou  demonstrado  à
saciedade, com os dispositivos legais, doutrina e jurisprudência antes colacionados.

Por seu turno, o perigo da demora está latente.

Esperar o trânsito em julgado desta ação civil pública para, só então, exigir
a efetiva prestação dos serviços de ortopedia e obstetrícia por parte do local de Senhor
do  Bonfim/BA,  resultaria  num  aumento  da  superlotação  e,  por  conseguinte,  num
desserviço na prestação da saúde pública junto ao HUT/UNIVASF,  ao Hospital  Dom
Malan e a Maternidade Municipal de Juazeiro/BA. Em verdade, vidas já estão em risco
em virtude da superlotação do Hospital  Universitário  situado em Petrolina,  a  única
referência  na  região  para  traumas  de  média  e  alta  complexidade  (vide  ofício  de
fevereiro de 2020 da Direção do HU, narrando a situação atual, em anexo). O mesmo de
afirma quanto a Maternidade de Juazeiro/BA.

Vemos, assim, que tal espera expõe a população a uma situação periclitante
relativamente ao atendimento à saúde e, sobretudo, relativamente aos casos que envolvem
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emergências, gerando consequências irreversíveis como a morte de muitos que não poderão
ser atendidos e removidos às capitais.

Acrescente-se ainda que, conforme determina o art. 84 do Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078/90), aplicável a todas as ações civis públicas por força do art. 21
da Lei nº 7.347/85: “na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”.

Neste esteio,  requer este MPF a  fixação de multa diária,  não inferior  a R$
100.000,00 (cem mil reais)  pelo descumprimento da decisão liminar eventualmente exarada,
com o depósito dos eventuais valores em conta vinculada a esse Juízo, a serem revertidos ao
Fundo Nacional dos Direitos Difusos de que trata o artigo 13 da Lei nº 7.347/85.

VIII – Pedidos

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) o recebimento desta petição inicial, instruída com peças da Notícia de Fato
nº 1.26.001.000260/2018-41;

b)  a  notificação  da  EBSERH,  gestora  do  HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  DE
TRAUMAS – UNIVASF/HUT, do Hospital Dom Malan e da Maternidade Municipal de Juazeiro/
BA (por meio de suas pessoas jurídicas),  para, se quiserem, ingressarem no polo ativo da
presente demanda;

c) a concessão liminar de tutela provisória de urgência, determinando-se:

c.1)  que o Município de Senhor do Bonfim/BA, providencie,  de imediato,  a
prestação de serviços ortopédicos e obstetrícios por parte do hospital  local ou,  caso esta
prestação  seja  impossível  em  face  da  INFINDÁVEL  reforma  do  Hospital  local,  que  seja
obrigado a contratar da rede particular tais serviços15, de forma a prestar mensalmente 234
atendimentos em ortopedia e no mínimo 200 partos mensais; 

c.2) que O Estado da Bahia seja obrigado a repassar os valores relativos aos
procedimentos de média e alta complexidade para a prestação/contratação do serviço pelo
Município, na forma prevista no termo de adesão em anexo;

15 É possível a prestação de pequena parte dos serviços por meio do repasse das verbas, do governo estadual, 
para o Município de Campo Formoso
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c.3)  que  a  União  Federal  seja  obrigada a  repassar  os  valores  relativos  aos

procedimentos de média e alta complexidade para a prestação/contratação do serviço pelo
Município, seja por meio de repasse ao Fundo de Saúde do Estado da Bahia, seja por meio de
repasse ao Fundo Municipal de Saúde;

c.4) a fixação de astreinte para a hipótese de inadimplemento no cumprimento
das obrigações de fazer e não fazer acima referidas (Art. 536, § 1°, do NCPC), com valor não
inferior  a R$ 100.000,00 (cem mil  reais), com o depósito dos eventuais  valores em conta
vinculada a esse Juízo, a serem revertidos ao Fundo Nacional dos Direitos Difusos de que
trata o artigo 13 da Lei nº 7.347/85;

c.5) a fixação de quaisquer outras medidas coercitivas capazes de efetivar o
direito que aqui se quer tutelar, com esteio nos arts. 297 e 301 do Código de Processo Civil,
tal qual  bloqueio das verbas estaduais e/ou municipais necessárias à efetiva prestação dos
serviços; 

d) a designação de audiência de conciliação, conforme previsto no art. 334 do
NCPC;

e) a citação dos reus, através de seus gestores e Procuradores, para apresentar
defesa nos prazos legais, sob pena de revelia;

f)  a  produção  de  provas,  que  serão  especificadas  no  momento  processual
oportuno;

g)  respeitado  o  devido  processo  legal,  que  esta  ação  civil  pública  seja
julgada procedente para:

g.1)  condenar  O MUNICÍPIO DE  SENHOR DO BONFIM,  a  manter  o  acordo
pactuado  em  reunião  da  CRIE,  prestando,  ininterruptamente,  através  do  hospital  local,
serviços de saúde em ortopedia e obstetrícia, na forma já exposta (item c.1);  

g.2) condenar União e Estado da Bahia a repassarem os valores necessários aos
serviços aqui referidos (verbas de média e alta complexidade)

g.2) condenar os réus ao pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).;
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Atribui-se  à  causa  o  valor  de R$  2.250.000,00  (dois  milhões  duzentos  e

cinquenta mil de reais), deixando de recolher custas em razão da isenção prevista no art. 4º,
inciso III, da Lei 9.289/96.

Pede e espera deferimento.

Campo Formoso-BA, na data da assinatura eletrônica.

TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA
Procuradora da República 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR
Procurador da República
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