
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA 11ª  VARA FEDERAL  DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

U R G E N T E

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelos  Procuradores

da República que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições constitucionais,

e em razão da pandemia declarada em razão da transmissão global e comunitária

(Portaria nº 454/GM/MS de 2020) do vírus COVID-19 (Coronavírus), vem, perante

Vossa Excelência, expor e requerer o que abaixo se segue.

Como  é  de  conhecimento  público  e  notório,  estamos

atravessando um momento sensível de implemento de medidas de contenção da

pandemia  causada  pelo  vírus  COVID-19,  popularmente  conhecido  como

“Coronavírus”, tendo, inclusive, sido reconhecido estado de calamidade pública no

território nacional (Decreto Legislativo nº 6/2020).

Diante desse cenário, se mostra necessário envidar todos os

esforços possíveis  para  reduzir  a transmissão do COVID-19    e oportunizar  o

manejo adequado dos casos   leves na rede de atenção primária à saúde e dos

casos graves nas redes de urgência/emergência e hospitalar.
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Recentemente,  o  Conselho Nacional  do  Ministério  Público

editou a NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 1/2020 – CES/CNMP/1ª CCR, DE 26 DE

FEVEREIRO DE 2020, referente à atuação dos membros do Ministério Público

brasileiro em face da decretação de Emergência de Saúde Pública de Importância

Nacional para o Coronavírus (COVID-19), na qual apresenta orientações para a

atuação fiscalizatória da política de saúde pública, resolutiva e interinstitucional,

prevendo a atuação coordenada, com o protagonismo das unidades e ramos do

Ministério Público, para o acompanhamento das ações realizadas pela Vigilância

em Saúde, em todos os níveis.

No mesmo sentido, foi elaborada a Recomendação nº 62, de

17/03/2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça ao recomendar no item

13 que “os magistrados priorizem a destinação de penas pecuniárias decretadas

durante o período de estado de emergência de saúde pública para aquisição dos

equipamentos de limpeza, proteção e saúde necessários à implementação das

ações previstas nesta Recomendação”.

Nesse contexto,  com o fim de acompanhar as medidas a

serem  implementadas  para  combate  da  referida  pandemia,  foi  instaurado  no

âmbito do Ministério Público Federal de Goiás o Procedimento Administrativo nº

1.18.000.000612/2020-64,  no  qual,  no  dia  23.03.2020,  foi  juntado  o  Ofício  nº

446/2020/GR/UFG, informando, ad verbis:

1.  Cumprimentando-a cordialmente,  comunicamos a Vossa Excelência

que a Universidade Federal  de Goiás,  ciente  de seu papel  diante  da

grave  crise  em  decorrência  da  pandemia  da  COVID-19,  colocou  à

disposição dos governos/poder público, toda a estrutura do novo edifício

do Hospital das Clínicas.

2.  Construído  com  recursos  de  emendas  da  Bancada  Goiana  no

Congresso Nacional, ao longo de cinco legislaturas, o edifício possui 20

andares e abriga 600 leitos, sendo 78 UTIs e 522 leitos semi-intensivos,

considerando a possibilidade de se colocar dois leitos por apartamento.

Diante  da  gravidade  da  situação  atual,  a  transferência  das  atuais

instalações do HC para este novo edifício poderá ser adiada, ficando o
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novo  edifício  exclusivamente  para  atender  aos  pacientes  vítimas  da

COVID- 19 pelo tempo que se fizer necessário.

3.  Para colocar esta estrutura em funcionamento serão necessários o

aporte  de  recursos  da  ordem  de  37  milhões  para  aquisição  de

equipamentos e  a  contratação  ou disponibilização de  cerca de 1.000

enfermeiros,  1.3000  técnicos  em  enfermagem  e  60  médicos.

Ressaltamos que, caso a opção seja pela contratação dos profissionais,

esta  poderá  ser  feita  em  caráter  emergencial  e  temporário  pela

FUNDAHC ou pela EBSERH

No referido Ofício (anexo) consta estimativa de que somente

para equipagem do referido Hospital seriam necessários R$ 37.673.544,46 (trinta

e sete milhões, seiscentos e setenta e três mil e quinhentos e quarenta e

quatro reais e quarenta e seis centavos), sem contar a folha de pagamento dos

profissionais a serem contratados.

Importante  ressaltar  que  a  pandemia  causada  pelo

Coronavírus tem criado uma situação de alarme e preocupação quanto à saúde

pública sem precedentes na história recente do país, sendo notório que, ainda

que  sejam  implementadas  medidas  drásticas  de  distanciamento  social  ou

isolamento,  teremos uma situação  preocupante no Sistema Público de Saúde,

que  operará  próximo,  ou  até  muito  provavelmente,  além  de  sua  capacidade

operacional.

Sensíveis a essas questões, diversas medidas tais como a

aqui pleiteada têm sido propostas no âmbito do Poder Judiciário, sendo a mais

recente  e  talvez  emblemática,  a  destinação  de R$  1,6  bilhão  de  verbas

recuperadas pela Operação Lavajato para o Ministério da Saúde, com o fim de

auxiliar no combate ao Coronavírus1. Quanto a esse ponto, vale destacar trecho

da decisão do Min. Alexandre de Moraes, ad litteram:

1Disponível em:http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439862&ori=1. Acesso 
em: 23.03.2020.
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A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19

(Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis

de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com

a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção

das atividades do Sistema Único de Saúde.

(...)

O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às

autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser

minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça

real  e  iminente,  que  irá  extenuar  a  capacidade  operacional  do

sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a

população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.

Assim,  entendo  que  a  iniciativa  da  PGR  e  demais  autoridades

anuentes está à altura do interesse de toda a sociedade na melhor

estruturação e apoio ao Sistema Único de Saúde, de que depende o

bem estar da grande maioria dos brasileiros.

O dinamismo com que o quadro de disseminação do Coronavírus se

desenvolve, associado à relativa incerteza científica sobre seriam as

melhores práticas para o seu enfrentamento, entre inúmeras outras

variáveis,    recomenda a que não se defina de antemão ações e

programas específicos, mas que se disponibilize os recursos ao

Ministério da Saúde para emprego em “ações de contenção e

mitigação do Coronavírus”

Assim,  entendemos  que,  diante  do  atual  cenário,  e  em

atenção ao interesse público, devem ser empreendidos esforços no sentido de

destinar os valores acautelados em Juízo para execução de projeto de aquisição

e abastecimento de materiais  médicos hospitalares (luvas,  máscaras,  capotes,

EPIS, outros), medicamentos, equipamentos (exaustores, respiradores e outros)

além  das  adequações  dos  espaços  físicos  necessárias  para  receber  usuário

infectados, no âmbito do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.
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Para fins de implementação da medida, os recursos devem

ser transferidos para a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG, cujo

Diretor Executivo é JOSÉ ANTÕNIO DE MORAIS, cuja Conta Corrente tem os

seguintes  dados:  Banco  do  Brasil,  Agência,  nº  0086-8,  Conta  Corrente  nº

406.162-4.

Ressalte-se que, uma vez liberados os recursos em conta a

ser  informada  pelo  HC-UFG,  deverá  a  unidade  prestar  contas  das  ações

implementadas  no  combate  à  pandemia  ao  Juízo  e  ao  MPF para

acompanhamento dos gastos por se tratar de recurso público.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:

a) que  os  valores  oriundos  de  prestações  pecuniárias  de

condenações criminais, acordos de não persecução penal, suspensão condicional

do processo e transações penais que se encontrem depositados em conta judicial

vinculada à 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, aguardando projetos

para  serem  executados,  sejam  destinados  ao  Hospital  das  Clínicas  da

Universidade Federal de Goiás, com o fim de auxiliar na implementação de

ações emergenciais no combate à pandemia COVID-19, implementando-se a

transferência bancária para Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da

UFG, Conta Corrente nº 406.162-4, Agência nº 0086-8, Banco do Brasil;

b) a notificação   do Reitor da Universidade Federal de Goiás

e do Diretor do Hospital das Clínicas da UFG, para ciência da decisão e adoção

dos  procedimentos  para  recebimento  das  verbas  públicas,  devendo  ser

consignada a necessidade de prestação de contas das medidas executadas

com  o  numerário  transferido,  junto  ao  Juízo  da  11ª  Vara  Federal  e  ao

Ministério  Público  Federal,  que  deverá  conter:  i) nota  fiscal  do  produto

adquirido, ii) recebimento e atesto de entrega do produto/material, iii) registro de

tombo do produto (inserção no patrimônio do Hospital das Clínicas);
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LÉA BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA LIMA

PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS

PROCURADOR DA REPÚBLICA

COORDENADOR DO NÚCLEO DE PERSECUÇÃO CRIMINAL 

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA

PROCURADOR DA REPÚBLICA

COORDENADOR DO NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO
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