
EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(IZA)  FEDERAL DA     VARA DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE ANÁPOLIS/GO

Ref.: Procedimentos Administrativos n°: 1.18.001.000283/2014-01 e 1.18.001.000347/2015-47

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República

que ao final subscreve, com fulcro nos artigos 37, § 4º, e 129, III, todos da Constituição Federal, art. 6º,

XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93, e na Lei nº 8.429/92, lastreado nas provas reunidas nos autos

dos Procedimentos Administrativos n°: 1.18.001.000283/2014-01 e 1.18.001.000347/2015-47 , vem

à presença de Vossa Excelência propor

AÇÃO     CIVIL     PÚBLICA

em face do

MUNICÍPIO  DE  GAMELEIRA  DE  GOIÁS/GO, pessoa  jurídica  de

direito público, inscrito no CNPJ com o n° 04.223.461/0001-84, com

sede  na  Avenida  03,  n°  438,  Centro,  Gameleira  de  Goiás/GO,

representada  pelo  prefeito  GILBERTO  GALDINO  DE  SOUSA,

brasileiro,  inscrito  no  CPF  com  o  n°  (suprimido  para  fins  de

publicação), com domicílio na Prefeitura municipal.

pelas razões fáticas e jurídicas que passa a expor.
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I – DO OBJETO

 1. Cuida-se  de  ação  civil  pública  destinada  a  impelir  o  Município  de

Gameleira  de  Goiás/GO  a  cumprir  a  Recomendação  n°  37/2014-PRM/ANÁPOLIS/GO,  de  17  de

setembro de 2014 (Doc. 01).

 2. A referida recomendação visa a regulamentação do controle de frequência

dos profissionais de saúde, em especial de médicos e odontólogos, vinculados, de qualquer modo, ao

Sistema Único de Saúde – SUS, assim como a adoção de medidas que viabilizem o controle social da

atuação destes profissionais no Município de Gameleira de Goiás/GO.

 3. Com base nesses objetivos, busca-se, na presente ação, o cumprimento

das obrigações dos servidores públicos da área da saúde, principalmente, dos médicos e dentistas

que  prestam  serviços  para  o  SUS  -  Sistema  Único  de  Saúde  -  no  Município  de  Gameleira  de

Goiás/GO, no que tange à observância da jornada de trabalho, bem como quanto à publicidade devida

dos  atos  da  Administração  Pública,  dado  o  significativo  problema  existente  na  fiscalização  do

cumprimento das obrigações dos profissionais de saúde atendentes na rede pública, uma vez que o

Município não dispõe de registro de frequência, manual ou eletrônico, dos profissionais da saúde, e a

ausência de divulgação de informações aos usuários agrava o problema.

II – DOS FATOS

 4. Em razão  do  constante  recebimento,  no  Ministério  Público  Federal,  de

representações por parte de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS de atrasos ou ausências de

médicos  e  odontólogos  nas  unidades  públicas  de  saúde,  este  Órgão  Ministerial  instaurou

Procedimento  Administrativo  e  expediu,  em  17  de  setembro  de  2014,  recomendações  aos  53

(cinquenta  e  três)  Municípios  situados  no  âmbito  de  atribuição  da  Procuradoria  da  República  em

Anápolis e Uruaçu.

 5. A  fim  de  instruir  os  autos  do  Procedimento  Administrativo  n°

1.18.001.000283/2014-01 (portaria - Doc. 01-A), posteriormente desmembrado para o Procedimento

Administrativo n° 1.18.001.000347/2015-47 (despacho de desmembramento - Doc. 01-B), foi expedida

a Recomendação n° 37/2014-PRM/ANÁPOLIS/GO, dirigida ao Município de Gameleira de Goiás/GO,

na pessoa do prefeito Gilberto Galdino de Sousa, para:

a)  providenciar,  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  a  instalação  e  o  regular
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funcionamento de registro de frequência (eletrônico, se possível) dos servidores
públicos  vinculados  ao  Sistema  Único  de  Saúde  e,  de  modo  especial,  dos
médicos e odontólogos;

b)  determinar, no mesmo prazo,  a  instalação,  em local  visível  das  salas  de
recepção de todas as unidades públicas de saúde, postos do programa “Saúde
da  Família”  e  outras  eventualmente  existentes,  de  quadros  que  informem  ao
usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em
exercício na unidade naquele dia,  sua especialidade, o horário  de início e de
término da jornada de trabalho de cada um deles.  O quadro deverá informar
também que o  registro de frequência dos  profissionais  estará disponível  para
consulta de qualquer cidadão.

c)  determinar  às  unidades  públicas  de  saúde  que  seja  disponibilizado,  para
consulta  de  qualquer  cidadão,  o  registro  de  frequência  dos  profissionais  que
ocupem cargos  públicos,  de  qualquer  modo,  vinculados  ao  Sistema Único de
Saúde;

d) Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a disponibilização, na internet,
do local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos que ocupem cargos
públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde;

e)  estabelecer  rotinas  destinadas  a  fiscalizar  o  cumprimento  do  disposto  na
presente Recomendação, sob pena de responsabilidade pelas ilegalidades que
vierem a ocorrer.

 6. Conforme  fixado  na  recomendação,  o  Município  teria  o  prazo  de  60

(sessenta) dias, a partir do recebimento da mesma, para informar ao Ministério Público Federal o seu

acatamento ou não, bem como as medidas adotadas para sua execução.

 7. Pois bem, o gestor do Município de Gameleira de Goiás/GO, consoante

cópia do A.R. (Doc. 01, fl. 1-v), tomou ciência da Recomendação n° 37/2014-PRM/ANÁPOLIS/GO em

26 de setembro de 2014. Todavia, deixou de se manifestar acerca do atendimento ou não desta.

 8. Por meio do Ofício n° 205/2015, de 02 de março de 2015 (Doc. 02), o

Parquet federal  requisitou,  no prazo de 10 (dez) dias, informações ao Município de Gameleira de

Goiás/GO acerca do acatamento da recomendação. Entretanto, o prazo transcorreu  in albis,  razão

pela qual, este subscritor solicitou colaboração da Promotoria de Justiça da Comarca de Silvânia/GO,

concernente na  designação de  servidor  para que  entregasse  pessoalmente ao  prefeito,  Gilberto

Galdino de Sousa, o Ofício n° 618/2015, de julho de 2015 (Doc. 03).

 9. Considerando a inércia do gestor municipal, este Órgão Ministerial expediu
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o  Ofício  n°  9739/2015,  de  29  de  outubro  de  2015  (Doc.  04),  no  qual  solicitou  novo  auxílio  da

Promotoria de Justiça da Comarca de Silvânia/GO, a fim de que fosse verificado o acatamento ou não

da Recomendação n° 37/2014-PRM/ANÁPOLIS/GO.

 10. Pois  bem,  a  recomendação  visa  a  adoção  de  mecanismos  que

solucionem o problema dos recorrentes atrasos e ausências dos profissionais de saúde, notadamente,

médicos  e  odontólogos  nos  seus  locais  de  trabalho.  Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o

Município  não  acatou  a  recomendação,  posto  que,  questionado  inúmeras  vezes  por  este  Órgão

Ministerial e pela Promotoria de Justiça da Comarca de Silvânia/GO, deixou de se manifestar.

 11. A  municipalidade,  conforme  evidenciado  na  Ação  Civil  Pública  n°

201400289432  (Doc.  05),  ajuizada  pela  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Silvânia/GO  para

fiscalização da qualidade dos serviços públicos prestados pelo Município de Gameleira de Goiás/GO,

não adota qualquer mecanismo para controle da jornada de trabalho de seus servidores, posto que

dentre  os  pedidos  formulados  pelo  Ministério  Público  de  Goiás  no  bojo  da  referida  ação  está  a

implementação de um sistema de controle de frequência dos servidores públicos, abaixo transcrito:

Controle de frequência dos servidores públicos: o Município de Gameleira de Goiás
deverá  manter  registro  informatizado,  individualizado  e  atualizado  de  todos  os
servidores  públicos,  incluindo  os  ocupantes  de  cargo  em  comissão  e  os
contratados  por  prazo  determinado.  O  controle  de  frequência  deverá  ser
instrumentalizado mediante a implementação de ficha de frequência, devendo ser
esta  assinada  diariamente por  todos  os  servidores  públicos  municipais,  ou
mediante  a  implementação  de  controle  por  sistema  biométrico  ou  sistema
informatizado.  O  Município  deverá  proceder  o  desconto  mensal  na  folha  de
pagamento  do  servidor  público  correspondente  ao  número  de  faltas  não
justificadas, sem prejuízo de eventuais procedimentos administrativos (Doc. 05).

 12. Portanto, trata-se de pleito com amplitude maior e que não se confunde

com os pedidos lançados neste petitório.

 13. É  notório  que  médicos  e  odontólogos,  em  geral,  não  se  dedicam

exclusivamente ao serviço público, desempenhando outras atividades privadas, o que expõe o serviço

público ao risco de que a carga horária de trabalho não seja cumprida como, de fato, há indícios de

que não é.

 14. A  ausência  de  um  sistema  de  controle  de  jornada  incentiva  o

descumprimento da carga horária para a qual o profissional da saúde foi contratado, prejudicando
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sobremaneira a prestação de um serviço público de saúde de qualidade. Médicos e odontólogos são

peças centrais do atendimento de saúde e, portanto, a ausência destes, em desconformidade com a

jornada pactuada, acarreta danos para todo o Sistema Público de Saúde, provocando longas filas de

atendimento, atrasos no diagnóstico e tratamento de patologias e, em casos mais graves, a morte de

pacientes.

 15. Urge salientar  que o Município  deixou de acatar  a  Recomendação  n°

37/2014-PRM/ANÁPOLIS/GO tão  somente  por  desinteresse,  uma vez que  a adoção das medidas

elencadas na nesta não exige significativo aporte de recursos públicos, a título de exemplo menciona-

se que o registro de frequência dos servidores públicos vinculados ao SUS poderia ser realizado de

forma eletrônica ou manual. Acrescente-se que, a municipalidade jamais demonstrou empenho em

acatar a recomendação, não tendo sequer solicitado dilação de prazo para a execução da mesma.

 16. Há de se mencionar, ainda, que o Município, além de não adotar meios

de controle da jornada de trabalho dos profissionais de saúde vinculados ao SUS, também não divulga

no  interior  das  unidades  de  saúde  informações  básicas  referentes  ao  funcionamento  do  serviço,

especialmente no que se refere  ao nome e horário  de trabalho dos servidores responsáveis  pela

prestação do atendimento em favor da população, que devem constar tanto em quadro exposto em

local visível aos usuários quanto na internet.

 17. A atitude da Administração de não divulgar informações como os nomes

dos médicos e odontólogos em exercício nas unidades, sua especialidade e o horário de início e de

término da jornada de trabalho de cada um, assim como a conduta de dificultar o acesso ao registro de

frequência dos profissionais por qualquer cidadão impossibilita a fiscalização dos usuários quanto à

regularidade da prestação dos serviços públicos.

 18. Saliente-se que por diversas vezes o Ministério Público Federal buscou,

sem sucesso, o acatamento da recomendação pelo Município. Todavia, a Administração Municipal,

durante  quase 2 (dois) anos, não se manifestou, demonstrando claro desinteresse no cumprimento

da mesma.

 19. Deste  modo,  ante  as  diligências  empreendidas  no  bojo  do  Processo

Administrativo  n°  1.18.001.000347/2015-47,  restou  evidente  a  recusa  do  Município  em  acatar  a
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recomendação, posto que não encaminhou a esta PRM ou à Promotoria de Justiça da Comarca de

Silvânia/GO documentos que comprovem o cumprimento integral ou parcial da recomendação.

 20. Portanto,  diante  da  inércia  do  Município  de  Gameleira  de  Goiás/GO,

necessária a intervenção do Poder Judiciário na proteção das disposições constitucionais, impondo-se

a adoção de medidas judiciais aptas a determinar a instalação de registros eletrônicos de frequência

para os  servidores  públicos vinculados ao  SUS, bem como a garantir  o  direito  à  informação dos

usuários do SUS e o dever de transparência da Administração.

 21. Outrossim,  ressalto  que  dos  53  municípios  que  receberam  a

Recomendação em comento, 47 acataram as propugnações, 1  5 deles integralmente e o restante

parcialmente (Doc. 06).

III –  DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

FEDERAL

 1. O artigo 196 da Constituição Federal  dispõe 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”.

 2. Com efeito, o direito à fruição de um serviço de saúde de qualidade e a

uma administração eficiente e voltada ao bem comum são interesses difusos, pois afetos a toda a

coletividade e difundidos entre número indeterminado de pessoas.

 3. Da mesma forma, o direito de receber dos órgãos públicos informações de

interesse  particular  ou  de  interesse  coletivo  ou  geral,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como o direito de, independentemente do

pagamento de taxas, peticionar aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade e

obter certidões em repartições públicas,  para defesa de direitos e esclarecimento de situações de

interesse pessoal, foram consagrados pela Constituição Federal como direito fundamental.
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 4. É atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para

que o Poder Público, por meio dos serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na

Constituição Federal, como o direito à informação, à saúde e ao irrestrito acesso a atendimentos e

tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana.

 5. Ao  disciplinar  as  funções  do  Ministério  Público,  dispõe  a  Constituição

Federal, em seu artigo 129, inciso III, entre outras atribuições, a de:

III - 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;
(grifo nosso)

 6. Ademais, fundamenta também a legitimidade ativa do Ministério Público a

Lei nº 7.347/85.

 7. Nos termos do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal,

aos juízes federais compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,

exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do

Trabalho”.

 8. Os recursos que compõem o Sistema Único de Saúde são oriundos da

seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes, conforme prevê o

artigo 198, § 1º, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de

setembro de 2000.

 9. O  reformador  constituinte  também  acrescentou  os  §§  2º  e  3º  ao

mencionado dispositivo constitucional, os quais rezam:

Art. 198 […]

§  2º  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  aplicarão,
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados
da aplicação de percentuais calculados sobre:

I – no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro,
não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);

[…]
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§ 3º  Lei  complementar,  que  será  reavaliada pelo  menos  a  cada cinco  anos,
estabelecerá: 

[…]

II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a
seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades
regionais; […]

 10. A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, foi editada para

regulamentar o § 3º do artigo 198 da Constituição Federal, e, em seu artigo 18, dispõe que:  “  Os

recursos  do  Fundo  Nacional  de  Saúde,  destinados  a  despesas  com  as  ações  e  serviços

públicos de saúde, de custeio e capital, a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou

pelos  Municípios  serão transferidos diretamente  aos respectivos fundos de saúde,  de  forma

regular e automática, dispensada a celebração de convênios ou outros instrumentos jurídicos.”

 11. Assim, a transferência dos recursos para despesas com ações e serviços

da saúde ocorrem ordinariamente através de repasses automáticos fundo a fundo, sendo excepcionais

as  transferências  de  recursos  pela  via  voluntária  de  celebração  de  convênios  para  finalidades

específicas, tal como, por exemplo, para aquisição de ambulâncias ou equipamentos hospitalares.

 12. Quanto à fiscalização da aplicação correta dos recursos, o artigo 33, § 4º,

da  Lei  nº  8.080/90,  estabelece,  expressamente,  a  competência  do  Ministério  da  Saúde  para

acompanhar,  através  de  seu  sistema  de  auditoria,  a  conformidade  à  programação  aprovada  da

aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, sendo que, em hipótese de malversação,

desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde a aplicação das medidas legais.

 13. O artigo 3º do Decreto nº 1.233/94 também prevê a fiscalização exercida

pelos órgãos de Controle Interno do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União, sobre os

recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde. 1

 14. A Lei Complementar nº 141/12 manteve esse sistema de auditoria federal

nas hipóteses de transferências automáticas do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e

municipais, conforme se depreende do teor do seu artigo 39, §5º2.

1 Art. 3º. Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde serão movimentados, em cada esfera de governo, sob a
fiscalização do respectivo Conselho de Saúde, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgão de Controle Interno do
Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União.

2 Art. 39 (…) 
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 15. A presente ação tem por objetivo principal implementar, no Município de

Gameleira  de  Goiás/GO,  um mecanismo de  controle  de  ponto,  preferencialmente  eletrônico,  para

todos os profissionais da área da saúde que prestem serviços no âmbito do SUS, o qual se mostra

mais  eficiente  e  menos  suscetível  a  fraudes,  sendo  evidente  o  interesse  federal em  evitar  a

malversação dos recursos investidos na área da saúde, que são, em parte, provenientes do Fundo

Nacional de Saúde.

 16. Neste sentido, também entende o TCU quanto à presença do interesse

federal e fiscalização por parte daquela corte de contas, em se tratando de verba federal transferida ao

fundo estadual ou municipal, automaticamente. Confira-se:

Ora,  embora  incorporadas  ao  fundo  estadual  ou  municipal,  as  verbas
transferidas  não  deixam  de  ser  federais,  pois,  conforme  entendimento  do
Tribunal de Contas da União, o conjunto de objetivos e compromissos que a
legislação impõe aos integrantes do SUS caracteriza relação convenial entre a
União  e  as  demais  esferas  de  governo.  Assim,  os  recursos  permanecem
sujeitos à fiscalização do órgão federal de controle:

A competência fiscalizadora do TCU decorre da natureza federal dos recursos
repassados fundo a fundo pelo FNS para Estados, Distrito Federal e Municípios.
Mediante  a  Decisão-TCU  nº  506/1997-Plenário-Ata  31/97,  o  Tribunal  firmou
entendimento, no sentido de que os recursos repassados pela União no âmbito
do SUS, aos Estados, Distrito Federal e Municípios constituem recursos federais
e, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização do TCU as ações e os serviços de
saúde pagos à conta desses recursos, quer sejam os mesmos transferidos pela
União  mediante  convênio,  quer  sejam  repassados  com  base  em  outro
instrumento ou ato legal, como a transferência automática fundo a fundo.

Os recursos  transferidos  fundo a  fundo pelo Ministério  da Saúde –  MS não
deixam de ser federais por passarem a integrar os Fundos Estaduais, do Distrito
Federal e Municipais de Saúde ou por estarem previstos nos orçamentos de
Estados e Municípios. Trata-se de exigência orçamentária fixada nas Leis nº
4.320/1964  e  8.080/1990  (vide  também  NOB/MS  nº  01/93,  item  5,  subitem
4.1.1).  Logo, há necessidade de se prestar contas ao órgão repassador dos
recursos recebidos, segundo as normas aplicáveis ao SUS.

 17. O fato de não ser a União nem fundação, autarquia ou empresa pública

federal a autora da ação não afasta a presença do interesse federal, que se depreende do art. 109, I,

da CF e justifica a competência da Justiça Federal. Esse ponto é esclarecido por  Alexandre Amaral

Gavronski:

§5º O Ministério da Saúde, sempre que verificar o descumprimento das disposições previstas nesta Lei Complementar, dará
ciência à direção local do SUS e ao respectivo Conselho de Saúde,  bem como aos órgãos de auditoria  do SUS, ao
Ministério Público e aos órgãos de controle interno e externo do respectivo ente da Federação,  observada a origem do
recurso para a adoção das medidas cabíveis. (grifo nosso)
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… para configurar o interesse federal de que trata o inciso I do art. 109 não é
imprescindível que os entes nele referidos figurem formalmente no polo ativo,
bastando  que  interesses  por  eles  titularizados  (interesses  federais)  estejam
sendo defendidos pelo Ministério Público Federal em razão de uma coincidência
total ou parcial desses interesses com aqueles cuja defesa seja incumbido o
Ministério Público.

[…]

Para  fixar  a  competência  da  Justiça  Federal  a  partir  da  identificação  de
interesse federal em ação promovida pelo Ministério Público Federal impende
identificar  a  presença  de  interesse  jurídico,  não  meramente  econômico,  da
União ou dos demais entes federais referidos no inciso I do art. 109 que seria
suficiente, ao menos em tese, a legitimar a inclusão desses entes no polo ativo,
pois, como visto, a competência cível se fixa, de regra, em razão da pessoa3

 18. No caso em apreço, está em discussão o direito dos usuários do SUS, o

cumprimento e o controle da carga horária prevista na Portaria 2.488/2011  do Ministério da Saúde

e, por conseguinte, a qualidade do serviço de saúde prestado à coletividade. Aquela mesma portaria

estabelece  requisitos  mínimos  para  manutenção  da  transferência  dos  recursos  públicos  federais

específicos  para  os  Municípios  que  implantarem  as  equipes  de  saúde  da  família.  Havendo  a

inobservância  desses  requisitos,  o  repasse  federal  será  suspenso,  conforme  preceitua  a  citada

portaria: 

O Ministério da Saúde suspenderá os repasses dos incentivos referentes às
equipes e aos serviços citados acima, nos casos em que forem constatadas, por
meio do monitoramento e/ou da supervisão direta do Ministério da Saúde ou da
Secretaria Estadual de Saúde ou por auditoria do DENASUS ou dos órgãos de
controle competentes, qualquer uma das seguintes situações:

I  -  inexistência de unidade básica de saúde cadastrada para o trabalho das
equipes e/ou;

II  -  ausência,  por  um  período  superior  a  60  dias,  de  qualquer  um  dos
profissionais que compõem as equipes descritas no item D, com exceção dos
períodos em que a contratação de profissionais esteja impedida por legislação
específica, e/ou;

III  -  descumprimento  da  carga  horária  mínima  prevista  para  os
profissionais das equipes; e

IV - ausência de alimentação de dados no Sistema de Informação definidos pelo
Ministério da Saúde que comprovem o início de suas atividades. (grifos nossos)

 19. Tanto  há  interesse  federal  que,  se  não  for  cumprida  a  carga  horária

mínima na Estratégia de Saúde da Família, a União pode suspender os repasses dos incentivos para o

3 Gavronski, Alexandre Amaral e Mendonça, Andrey Borges de. Manual do Procurador da República – teoria e prática.
Salvador: Editora Juspodivm, 2013, pp. 601 e 605.
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Município.  De  outro  lado,  a  alimentação  de  dados  pelo  Município  no  Sistema  de  Informação  do

Ministério da Saúde deve ser fidedigno, retratando a realidade.

 20. Diante  do  contexto  constitucional  e  infraconstitucional,  extrai-se  que  o

Ministério Público Federal pode e deve promover todas as medidas necessárias – administrativas e/ou

jurídicas – para a defesa do patrimônio público e dos interesses tutelados na presente ação, que no

caso, visa assegurar o cumprimento da jornada dos profissionais vinculados ao programa de saúde na

família, no âmbito do SUS, e, por consequência, garantir a real, concreta e escorreita aplicação dos

recursos públicos federais, na forma da legislação mencionada, além de garantir parâmetros mínimos

para qualidade do serviço de saúde.

 21. Em última análise, firma, ainda, a competência da Justiça Federal para

processar e julgar a causa em comento a simples presença do  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

(órgão  da  União) no  polo  ativo  da  relação  processual,  consoante  jurisprudência  dominante  do

Superior  Tribunal  de  Justiça e  do  Supremo  Tribunal  Federal,  expressa  nas  ementas  a  seguir

reproduzidas:

PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONVÊNIO.
APLICAÇÃO  DE  VERBAS  PÚBLICAS.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.
CONTRARRAZÕES  AO  APELO  NOBRE.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO.
PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
PERIGO NA DEMORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO
REPRESENTATIVO  DA CONTROVÉRSIA.  REVOLVIMENTO  DE  MATÉRIA
FÁTICA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. […] 4. Ademais, a jurisprudência
do STJ reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para o
ajuizamento da ação civil pública de improbidade administrativa com vistas à
recuperação de danos decorrentes da indevida utilização de verbas públicas e
à aplicação das respectivas sanções, nos termos da Lei n. 8.429/92.  5. Em
situações  similares  à  hipótese  dos  autos,  a  competência  da  Justiça
Federal é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito
público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual, no caso, o
Ministério  Público  Federal,  não  dependendo,  especificamente,  da
natureza da verba ou de estar sujeita, ou não, à fiscalização da Corte de
Contas  da  União.  Precedentes:  REsp  1.325.491/BA,  Rel.  Ministro  Og
Fernandes,  Segunda  Turma,  julgado  em  5/6/2014,  DJe  25/6/2014;  CC
142.354/BA,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Primeira  Seção,
julgado em 23/9/2015, DJe 30/9/2015. […] (STJ, AgRg no REsp 1338329/PA,
Rel.  Ministra  DIVA MALERBI  (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª
REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL  –  CONVÊNIO  ENTRE  MUNICÍPIO  E  ENTE  FEDERAL  –
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS –  AJUIZAMENTO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA IDÊNTICA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL –
CONVÊNIO RELATIVO AO PROGRAMA "SAMU-192"  – ATRIBUIÇÃO DO
TCU  DE  FISCALIZAR  CORRETA  APLICAÇÃO  DO  REPASSE  –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Nos termos do inciso I, do art.
109, da CF/88, a competência cível da Justiça Federal define-se pela natureza
das  pessoas  envolvidas  no  processo  –  rationae  personae –,  sendo
desnecessário perquirir a natureza da causa (análise do pedido ou causa de
pedir),  excepcionando-se  apenas  as  causas  de  falência,  de  acidente  do
trabalho  e  as  sujeitas  às  Justiças  Eleitoral  e  do  Trabalho.  2.  O  mero
ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar
configurado ato  de improbidade administrativa,  fixa  a  competência  na
Justiça Federal, nos termos da norma constitucional citada. 3. Ainda que
não se entenda como exclusivo o critério subjetivo, a Súmula 208/STJ afirma
que a natureza federal do órgão fiscalizador fixa a competência para o feito na
Justiça  Federal.  4.  Manutenção  da  decisão  que  conheceu  do  conflito  de
competência para declarar competente o Juízo Federal da 5ª Vara de Ribeirão
Preto - SJ/SP,  suscitado. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AgRg
no CC 104.375/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/08/2009, DJe 04/09/2009)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  A  FUNDAMENTO  DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO
GERAL.  FUNDAMENTAÇÃO  INSUFICIENTE.  ÔNUS  DA  PARTE
RECORRENTE.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  AJUIZADA  PELO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA PROPOR A
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
DO  STF.  AGRAVO  REGIMENTAL A QUE  SE NEGA PROVIMENTO.  (STF,
Ag.Reg no RE 822.816, Rel. Ministro Teori Zavascki, 2ª Turma, julgado em
08/03/2016, DJe 15/06/2016)

 22. Há,  portanto,  nítido  interesse  jurídico da  União  no  feito,  a  atrair  a

competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988.

IV – DO DIREITO

IV.1: da violação do direito à saúde e dos princípios constitucionais que

regem a administração pública

 23. No Direito Constitucional brasileiro, notadamente a partir da Constituição

Federal de 1988, pode afirmar-se, sem receio, que a saúde é um direito fundamental.
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 24. Com  efeito,  além  de  se  encontrar  expressamente  incluída  no  rol  de

direitos sociais (art. 6º), a saúde é definida como “direito de todos e dever do Estado”, a ser garantido

mediante a adoção de políticas públicas voltadas para a redução do risco de doença e de outros

agravos e para o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação (art. 196).

 25. Nesse contexto, é assente na doutrina que o direito à saúde, tal como

assegurado na Constituição Federal, configura direito fundamental de segunda dimensão (geração),

na qual são igualmente compreendidos os direitos sociais, culturais e econômicos, caracterizados por

demandarem  prestações  positivas  do  Estado,  devendo  este  deve  agir  operativamente  para  a

consecução dos objetivos perfilhados na Constituição Federal.

 26. Cumpre ressaltar ainda que o art. 197 da Constituição Federal qualifica

como  de  relevância  pública  as  ações  e  os  serviços  de  saúde.  Tal  dispositivo  possui  o  evidente

propósito de realçar, ainda mais, o caráter de essencialidade do direito fundamental à saúde na nova

ordem constitucional, porquanto todo serviço instituído para concretizar um direito fundamental ostenta

o caráter de relevância pública, independentemente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por

meio de entes privados.

 27. Comentando acerca  da  definição do direito  à  saúde como matéria  de

extrema relevância pública, asseveram os especialistas em Direito Sanitário Guido Ivan de Carvalho e

Lenir Santos4:

Ao qualificar  os serviços e ações de saúde como de relevância pública, não
pretendeu  o  legislador  constituinte  dizer  que  os  demais  direitos  humanos  e
sociais não têm relevância; quis o legislador talvez enumerar a saúde como
um  estado  de  bem-estar  prioritário,  fora  do  qual  o  indivíduo  não  tem
condições  de  gozar  outras  oportunidades  proporcionadas  pelo  Estado,
como a educação, antecipando-se, assim, à qualificação de “relevância” que a
legislação  infraconstitucional  deverá  outorgar  a  outros  serviços,  públicos  e
privados. (grifos nossos)

 28. A principal consequência do enquadramento de uma norma na categoria

dos direitos fundamentais é o reconhecimento de sua supremacia hierárquica – não apenas do ponto

de vista formal, mas também sob a ótica axiológica – e, consequentemente, de sua força normativa

diferenciada.

4 Sistema Único de Saúde – Comentários à Lei Orgânica da Saúde, 3ª edição, Editora da Unicamp, p. 317.
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 29. Como corolário, a saúde surge como bem jurídico fundamental e a sua

não salvaguarda por parte do Estado representa violação à Carta Política. Nessa conformidade, a

fundamentalidade de que se revestem tais princípios não pode passar despercebida pelo intérprete, a

quem cabe, através da hermenêutica constitucional, extrair-lhes o significado que proporcione maior

possibilidade de gerar resultados concretos.

 30. É patente, pois, o dever do Estado (gênero) de disponibilizar os recursos

necessários  para  que  o  direito  subjetivo  dos  indivíduos  à  saúde,  tratado  extensivamente  pela

Constituição Federal, seja levado a efeito. Mas a prestação desse serviço público essencial deve se

dar de modo imediato, importa não olvidar, sem que seja admitida qualquer espécie de escusa ou

justificativa  e,  ainda,  de  maneira  perfeita  e  acabada,  conforme  se  depreende  do  artigo  198  da

Constituição  Federal,  que  estabelece,  entre  as  diretrizes  dos  serviços  públicos  de  saúde,  o  seu

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, in verbis:

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:

[…]

II –  atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,
sem prejuízo dos serviços assistenciais; (sem grifo no original)

 31. Também  a  Lei  nº  8.080/90,  regulamentadora  dos  dispositivos

constitucionais referentes ao direito à saúde e do SUS, ressalta os valores primordiais que a saúde

ostenta no ordenamento jurídico brasileiro:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução
de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e
de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.

 32. Versa  o  art.  5º  da  mesma Lei  que  consiste  em um dos objetivos  do

Sistema  Único  de  Saúde  SUS  “a  assistência  às  pessoas por  intermédio  de  ações  de  promoção,

proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades

preventivas” (inciso III). 
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 33. Por sua vez, o artigo 7° do mencionado Diploma Legal estabelece que as

ações e serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde serão desenvolvidos de acordo

com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

Art. 7°. [...]:

I  –  universalidade de acesso aos serviços  de  saúde em todos  os  níveis  de
assistência;

II  –  integralidade  de  assistência,  entendida  como  um  conjunto  articulado  e
contínuo de serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

[…]

VI – divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a
sua utilização pelo usuário; […]

[…]

XII – capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência;

 34. Ao  negligenciar  o  cumprimento  da  obrigação  normativa  de  garantir  o

funcionamento eficiente dos serviços essenciais à prestação de assistência à saúde da população

usuária do SUS, especialmente, àqueles correlatados à Estratégia Saúde da Família - ESF, através da

presença dos profissionais de saúde em seus locais de trabalho, durante o horário normal de

expediente, o ente demandado põe em evidente perigo o direito à saúde dos usuários, incorrendo em

conduta manifestamente ilícita, violando todo o arcabouço de normas relativas ao direito à saúde.

IV.2: da política nacional de atenção básica e da Estratégia Saúde da

Família

 35. O  Ministério  da  Saúde,  usando  de  suas  atribuições  constitucionais  e

legais, por meio da Portaria GM/MS nº 2.488/2011, aprovou a Política Nacional  de Atenção Básica,

estabelecendo  a  revisão  de  diretrizes  e  normas  para  a  organização  da  Atenção  Básica,  para  a

Estratégia  Saúde da  Família  (ESF)  e  o  Programa de  Agentes  Comunitários  de  Saúde (PACS).  A

Estratégia Saúde da Família é a “forma prioritária para organização da atenção básica no Brasil”.

Segundo a referida portaria, uma das diretrizes da atenção básica é “possibilitar o acesso universal e

contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos”.

 36. No que tange às competências, de um lado a portaria estabelece que

compete ao Ministério da Saúde “garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da
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Atenção  Básica”,  de  outro,  às  secretarias  municipais  de  saúde,  cumpre  destacar,  competem:

manter  as  diretrizes  e  os  princípios  gerais  regulamentados  na  Portaria  (inciso  I);  “assegurar  o

cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que compõe as equipes de

atenção básica, de acordo com as jornadas de trabalho especificadas no SCNES e a modalidade

de atenção” (inciso XVI – grifei).

 37. No  item  D  da  portaria,  dispôs-se  sobre  “os  recursos  que  estão

condicionados à implantação de estratégias e programas prioritários, tais como os recursos específicos

para os municípios que implantarem as equipes de Saúde da Família, equipes de Saúde Bucal, de

Agentes Comunitários de Saúde, dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, dos Consultórios na Rua,

de Saúde da Família Fluviais e Ribeirinhas, de Atenção Domiciliar, Programa Saúde na Escola (PSE),

microscopistas e a Academia da Saúde”. Deve-se destacar o seguinte:

1. Equipes de Saúde da Família (SF): os valores dos incentivos financeiros para
as Equipes de Saúde da Família implantadas serão transferidos a cada mês,
tendo como base o número de Equipe de Saúde da Família (ESF) registrados
no  sistema de  Cadastro  Nacional  vigente  no  mês  anterior  ao  da  respectiva
competência financeira.

[…]

4. Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF)

O valor do incentivo federal para o custeio de cada NASF, dependerá da sua
categoria (1 ou 2) e será determinado em portaria específica. Os valores dos
incentivos financeiros para os NASF implantados serão transferidos a cada mês,
tendo como base o número de NASF cadastrados no SCNES. O registro de
procedimentos referentes à produção de serviços realizada pelos profissionais
cadastrados nos NASF deverá ser realizado no sistema indicado peloMinistério
da Saúde, mas não gerarão créditos financeiros.

5. Agentes Comunitários de Saúde (ACS): Os valores dos incentivos financeiros
para as equipes de ACS implantadas são transferidos a cada mês, tendo como
base  o  número  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  (ACS),  registrados  no
sistema  de  Cadastro  Nacional  vigente  no  mês  anterior  ao  da  respectiva
competência financeira. Será repassada uma parcela extra, no último trimestre
de  cada  ano,  cujo  valor  será  calculado  com  base  no  número  de  Agentes
Comunitários de Saúde, registrados no cadastro de equipes e profissionais do
SCNES, no mês de agosto do ano vigente.

 38. Todavia,  para  efetivação  das  transferências  dos  recursos,  há

condicionantes  bem  claras,  relacionadas  com  a  inserção  de  dados  mensalmente  no  Sistema  de

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde pelos gestores municipais e com o cumprimento da

carga horária (para não suspensão).
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Sobre a efetivação do repasse dos recursos referentes ao item D

A efetivação da transferência dos recursos financeiros descritos no item D tem
por base os dados de alimentação obrigatória do Sistema de Cadastro Nacional
de  Estabelecimentos  de  Saúde,  cuja  responsabilidade  de  manutenção  e
atualização é dos gestores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
estes devem:

I - transferir  os dados mensalmente, para o Departamento de Informática do
SUS -  DATASUS,  por  via  magnética,  de  acordo com o  cronograma definido
anualmente pelo SCNES;

 39. Estes  repasses  podem  ser  suspensos  pelo  Ministério  da  Saúde  em

algumas situações, entre as quais está o descumprimento da jornada.

Sobre a suspensão do repasse dos recursos referentes ao item D

O Ministério  da Saúde suspenderá os repasses dos incentivos referentes às
equipes e aos serviços citados acima, nos casos em que forem constatadas, por
meio do monitoramento e/ou da supervisão direta do Ministério da Saúde ou da
Secretaria Estadual de Saúde ou por auditoria do DENASUS ou dos órgãos de
controle competentes, qualquer uma das seguintes situações:

[…]

III  -  descumprimento  da  carga  horária  mínima  prevista  para  os
profissionais das equipes; e

IV - ausência de alimentação de dados no Sistema de Informação definidos pelo
Ministério da saúde que comprovem o início de suas atividades. (grifei)

IV.3: da violação da jornada do Estratégia Saúde da Família- ESF

 40. Consigne-se, nesse passo, que a Portaria GM/MS nº 2.488/2011 dispôs

sobre  a  jornada  de  trabalho  dos  profissionais  que  atuam  na  Atenção  Básica.  Verdade  que  os

servidores têm seu vínculo com os municípios e não com a União, todavia, os municípios, por sua vez,

se obrigaram a cumprir as regras estabelecidas para o recebimento dos repasses dos recursos. O

vínculo, portanto, é entre os entes federados.

 41. Dispôs  a  referida  portaria,  por  exemplo,  que  a  carga  horária  dos

profissionais integrados às equipes dos Estratégia Saúde da Família (PSF) de 40h semanais, para

todos os profissionais de saúde membros da equipe de saúde da família, à exceção dos profissionais

médicos, cuja jornada poderá ser de 20, 30 ou 40h semanais, conforme caso especificado no diploma

normativo referido, não deixando espaço, assim, para qualquer alteração no âmbito local,  para os

Municípios participantes da referida política de saúde, ao estatuir:
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Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal: 

[…]

XVI  -  assegurar  o  cumprimento  da  carga  horária  integral  de  todos  os
profissionais que compõe as equipes de atenção básica, de acordo com as
jornadas de trabalho especificadas no SCNES e a modalidade de atenção. 

Especificidades da equipe de saúde da família

São itens necessários à estratégia Saúde da Família:

[…]

IV - cadastramento de cada profissional de saúde em apenas 01 (uma) ESF,
exceção feita somente ao profissional médico que poderá atuar em no máximo
02 (duas) ESF e com carga horária total de 40 (quarenta) horas semanais; e

V  -  carga  horária  de  40  (quarenta)  horas  semanais  para  todos  os
profissionais de saúde membros da equipe de saúde da família, à exceção
dos profissionais médicos, cuja jornada é descrita no próximo inciso. A jornada
de 40 (quarenta) horas deve observar a necessidade de dedicação mínima de
32 (trinta e duas) horas da carga horária para atividades na equipe de saúde da
família podendo, conforme decisão e prévia autorização do gestor, dedicar até
08 (oito) horas do total da carga horária para prestação de serviços na rede de
urgência  do  município  ou  para  atividades  de  especialização  em  saúde  da
família,  residência  multiprofissional  e/ou  de  medicina  de  família  e  de
comunidade, bem como atividades de educação permanente e apoio matricial.

Serão  admitidas  também,  além  da  inserção  integral  (40h),  as  seguintes
modalidades  de  inserção  dos  profissionais  médicos  generalistas  ou
especialistas em saúde da família ou médicos de família  e comunidade nas
Equipes de Saúde da Família, com as respectivas equivalências de incentivo
federal:

I -  2 (dois) médicos integrados a uma única equipe em uma mesma UBS,
cumprindo individualmente carga horária semanal de 30 horas (equivalente
a 01 (um) médico com jornada de 40 horas semanais), com repasse integral do
incentivo financeiro referente a uma equipe de saúde da família;

II  -  3  (três)  médicos  integrados  a  uma  equipe  em  uma  mesma  UBS,
cumprindo individualmente carga horária semanal de 30 horas (equivalente
a 02 (dois) médicos com jornada de 40 horas, de duas equipes), com repasse
integral do incentivo financeiro referente a duas equipes de saúde da família;

III - 4 (quatro) médicos integrados a uma equipe em uma mesma UBS, com
carga horária  semanal  de 30  horas (equivalente  a 03  (três)  médicos  com
jornada  de  40  horas  semanais,  de  três  equipes),  com  repasse  integral  do
incentivo financeiro referente a três equipes de saúde da família;

IV - 2 (dois) médicos integrados a uma equipe, cumprindo individualmente
jornada de 20 horas semanais,  e  demais  profissionais  com jornada de 40
horas semanais, com repasse mensal equivalente a 85% do incentivo financeiro
referente a uma equipe de saúde da família; e

V -  1 (um)  médico  cumprindo jornada  de  20 horas semanais  e  demais
profissionais  com jornada  de  40  horas  semanais,  com repasse  mensal
equivalente a 60% do incentivo financeiro referente a uma equipe de saúde
da família. Tendo em vista a presença do médico em horário parcial, o gestor
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municipal  deve organizar os protocolos de atuação da equipe, os fluxos e a
retaguarda  assistencial,  para  atender  a  esta  especificidade.  Além  disso,  é
recomendável  que o número de  usuários  por  equipe seja  próximo de 2.500
pessoas.  As  equipes  com  esta  configuração  são  denominadas  Equipes
Transitórias,  pois,  ainda  que  não  tenham  tempo  mínimo  estabelecido  de
permanência neste formato, é desejável que o gestor, tão logo tenha condições,
transite  para  um  dos  formatos  anteriores  que  preveem  horas  de  médico
disponíveis durante todo o tempo de funcionamento da equipe.

 42. O Ministério da Saúde, no exercício de sua competência constitucional de

disciplinar,  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde,  a  forma  de  aplicação  da  legislação  federal

reguladora desse mesmo sistema, editou a Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009 5, que institui a

Carta de Direitos dos Usuários da Saúde, enunciando, em seu art. 2º, que “toda pessoa tem direito ao

acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção,

tratamento e recuperação da saúde”, estatuindo ainda: 

Art. 3º - Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para
resolver o seu problema de saúde.

Parágrafo único. É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade,
no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, para isso deve
ser assegurado:

I –  atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional
capacitada e com condições adequadas de atendimento;

 43. Ora, para que o usuário do SUS possa receber tratamento adequado e

no tempo certo, além de atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional

capacitada e com condições adequadas de atendimento, é óbvio que os servidores da saúde devem

estar  presentes  nos  estabelecimentos em  que  são  lotados,  durante  todo  o  horário  normal  de

expediente de trabalho, o que não tem sido regularmente cumprido nos serviços públicos de saúde

municipais, gerando deficiências no atendimento disponibilizado à população em geral, especialmente

à imensa parcela desprovida de recursos financeiros, totalmente dependente do atendimento ofertado

pelo Sistema Único de Saúde.

IV.4: da ausência de publicidade e da inexistência da accountability

 44. Como  se  não  bastasse,  na  mesma  Carta  dos  Direitos  da  Saúde,

preceitua o art. 7º da aludida Portaria ministerial:

Art. 7º - Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos

5 DOU – Seção 1, nº 155, 14 de agosto de 2009, pgs. 80-81. 
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diversos mecanismos de participação.

[...]; 

§ 3º Em cada serviço de saúde deverá constar, em local visível à população:

I - nome do responsável pelo serviço;

II - nomes dos profissionais;

III  -  horário  de  trabalho  de  cada  membro  da  equipe,  inclusive  do
responsável pelo serviço; e

IV - ações e procedimentos disponíveis.

§ 4º As informações prestadas à população devem ser claras, para propiciar a
compreensão por toda e qualquer pessoa.

 45. Tal disposição, além de viabilizar o acesso dos usuários às informações

basilares quanto ao funcionamento dos serviços de saúde que lhes são disponibilizados, possibilita um

exercício mais efetivo do controle social a que alude o art. 198, III, da Constituição Federal, mediante a

fiscalização cotidiana, pelos próprios destinatários do serviço público em questão, da presença dos

profissionais no local de trabalho, no decorrer do horário de expediente.

 46. Como anteriormente salientado, o Município de Gameleira de Goiás/GO

também não vem observando o texto normativo ora em destaque, deixando de divulgar no interior das

unidades de saúde as informações básicas referentes ao funcionamento do serviço, principalmente no

que  diz  respeito  ao  nome  e  horário  de  trabalho  dos  servidores  responsáveis  pela  prestação  do

atendimento em favor dos usuários, que devem constar tanto em quadro exposto em local visível à

população quanto na internet.

 47. A atitude da Administração de não divulgar informações como os nomes

dos médicos e odontólogos em exercício nas unidades, sua especialidade e o horário de início e de

término da jornada de trabalho de cada um, assim como a conduta de dificultar o acesso ao registro de

frequência dos profissionais por qualquer cidadão impossibilita a fiscalização dos usuários quanto à

regularidade da prestação dos serviços públicos.

 48. Nesse  passo,  resta  cristalino  que,  ao  sonegar  as  informações

necessárias sobre os serviços de saúde, a Administração fere o princípio constitucional da publicidade,

previsto expressamente no art. 37,  caput, da Lei Magna, que garante tal direito no que concerne ao

funcionamento  de  serviços  públicos.  Nesse  sentido,  é  de  grande  valia  a  lição  de  Celso  Antônio
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Bandeira de Mello6:

Consagra-se  nisto o dever  administrativo de  manter  plena transparência em
seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito,
no  qual  o  poder  reside  no  povo  (art.  1º,  parágrafo  único,  da  Constituição),
ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito
menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida.

 49. Insta observar, portanto, a notória falta de compromisso com os encargos

daqueles que gerem bens e interesses da comunidade. Esses gestores da coisa pública, investidos de

competência decisória, passam a ser autoridades, com poderes e deveres específicos do cargo, com

responsabilidades e atribuições das quais não dispõem, eis que pertencem ao todo, ao coletivo. Nesse

ponto, precisa é a lição de Hely Lopes Meirelles7:

O  poder  tem  para  o  agente  público  o  significado  de  dever  para  com  a
comunidade e para com os indivíduos, no sentido de que quem o detém está
sempre na obrigação de exercitá-lo. Se para o particular o poder de agir é uma
mera faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde
que se apresente o ensejo de exercitá-lo em benefício da comunidade. É que o
Direito Público ajunta ao poder do administrador o dever de administrar.

IV.5: da ofensa ao princípio da eficiência

 50. Não se denota, como se vê, a existência de um controle minimamente

eficiente quanto ao efetivo cumprimento, pelos profissionais de saúde do Município, dos respectivos

horários de trabalho, o que resulta, inevitavelmente, na ocorrência de falhas na assistência prestada

aos usuários, que por vezes se dirigem ao estabelecimento de saúde e não recebem o atendimento

pretendido, em alguns casos por não se encontrar o servidor no local.

 51. Ao se omitir na adoção de mecanismos de fiscalização do cumprimento

do  horário  de trabalho  dos  servidores da saúde,  incorre  a  direção  municipal  do  SUS em patente

violação  não  só  ao  direito  fundamental  à  saúde dos  usuários,  mas também em grave  ofensa  ao

princípio  constitucional  da  eficiência  administrativa,  pelo  qual  os  recursos  públicos  devem  ser

despendidos com o máximo de proveito à finalidade a que se destinam. 

 52. Em profícuo estudo desenvolvido sobre o tema, assinala Alexandre de

6Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editora, 2007. 17ª Ed. p.104.
7Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editora, 2007. 33ª Ed. p.105/106.
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Moraes8:

Princípio da eficiência é o que impõe à Administração Pública direta e indireta e
a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas
competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem
burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios
legais  e  morais  necessários  para  a  melhor  utilização  possível  dos  recursos
públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir uma maior rentabilidade
social. (…)

A idéia de defesa do bem comum enquanto finalidade básica da atuação da
Administração  Pública  decorre  da  própria  razão  da  existência  do  Estado,
norteando a adoção do princípio da eficiência. (…)

O  princípio  da  eficiência  vem  reforçar  a  possibilidade  de  o  Ministério
Público,  com  base  em  sua  função  constitucional  de  zelar  pelo  efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos  assegurados  nesta  Constituição,  promover  as  medidas
necessárias, judicial e extrajudicialmente, à sua garantia (CF, art. 129, II).

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ‘a Administração Pública é regida
por vários princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (CF,
art. 37). Outros também evidenciam-se na Carta Política. Dentre eles, o princípio
da eficiência. A atividade administrativa deve orientar-se para alcançar resultado
de interesse público.

 53. Assim, ante a violação do direito fundamental à saúde, inconteste é o

dever imposto à Administração de efetivar as normas constitucionais e legais invocadas. E que não se

venha falar em invasão da discricionariedade administrativa ou do tão propalado “poder discricionário

da Administração”, uma vez que essa prerrogativa não concede ao administrador a possibilidade de

optar pela manutenção de uma situação totalmente ilegal, visto que a única forma de os gestores do

Sistema Único de Saúde cumprirem a lei é exercendo uma fiscalização eficiente do cumprimento da

carga horária de trabalho dos servidores da saúde, bem como, divulgando as informações necessárias

à  fiscalização  pelos  próprios  usuários,  no  interior  dos  estabelecimentos  de  saúde.  Frise-se  que

qualquer outro comportamento implica em desobediência às normas referidas nessa postulação, o que

requer imediata e eficaz atuação do Poder Judiciário, a fim de que cesse esse desrespeito à vida e à

saúde das pessoas usuárias dos serviços públicos de saúde.

IV.6: da necessidade de controle da jornada pelo registro eletrônico 

de ponto

8 Princípio da Eficiência e Controle Jurisdicional dos Atos Administrativos Discricionários, Revista de Direito Administrativo n.
243, Ed. Atlas, ps. 13-28.
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 54.  É inadmissível a persistência dessa anacrônica realidade no interior da

máquina pública, que tem viabilizado, a um só tempo, prejuízos aos usuários dos serviços públicos de

saúde e fraude prejudicial contra União.

 55. Como se viu acima, cumpre à Secretaria Municipal de Saúde proceder o

controle  da  jornada  dos  profissionais,  sendo  tal  medida  uma  das  condicionantes  para  continuar

recebendo os repasses mensais.

Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal: 

[…]

XVI  -  assegurar  o  cumprimento  da  carga  horária  integral  de  todos  os
profissionais  que compõe as  equipes  de  atenção básica,  de  acordo com as
jornadas de trabalho especificadas no SCNES e a modalidade de atenção. 

 56. A partir  do momento em que não há mecanismos aptos  a  aferir  com

presteza o cumprimento da jornada semanal  dos profissionais que atuam no âmbito da Estratégia

Saúde da Família e de toda Política de Atenção Básica incentivada com recursos públicos advindos da

União, tem-se prejudicada a qualidade dos serviços prestados. E outra não pode ser a conclusão: é

patente a necessidade da implantação do controle eletrônico da jornada dos profissionais atuantes no

âmbito da Política de Atenção Básica pelo Município de Gameleira de Goiás/GO, ante a total omissão

da Administração Pública municipal, quando não coautoria com as fraudes.

 57. Sob o aspecto financeiro, eventual objeção quanto ao custo decorrente

da  implementação  de  novos  métodos de  fiscalização  das  jornadas  não  é  aceitável,  notadamente

porque não é tão alto, além de que é em muito superado pelo benefício que acarretará aos usuários

dos serviços. Outrossim, maior ainda é o prejuízo mensal que vem se imprimindo à União – porque se

está recebendo os repasses dos recursos indevidamente. Impende, ainda, destacar que é melhor para

a municipalidade realizar uma pequena despesa para efetivar o controle da jornada dos profissionais

atuantes na Política de Atenção Básica do que se deparar com a suspensão feita pelo Ministério da

Saúde dos incentivos financeiros referentes ao Estratégia Saúde da Família, por exemplo.

 58. Conforme  ensinamentos  Doutrinários  de  Diogo  de  Figueiredo  Moreira
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Neto9:

Ainda que a Administração goze de discricionariedade para escolher como agirá,
essa escolha não pode violentar o senso comum nem as regras técnicas.

 59. Assim, ante a omissão do Poder Público, necessário o atendimento do

interesse  social  predominante.  O  meio,  qual  seja,  a  implementação  do  controle  eletrônico  de

frequência,  não só é justificável  e  proporcional,  como também é a forma eficaz e adequada para

obtenção do resultado pretendido pela Lei e pelo interesse público.

IV.7:  da  aplicabilidade  do  princípio  da  máxima  efetividade  dos

direitos fundamentais sociais

 60. A  implementação  de  controle  de  frequência  eletrônico,  justifica-se,

também, em razão do princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais sociais. Consiste tal

preceito  em atribuir,  na  interpretação  das  normas  protetivas  dos  direitos  fundamentais  sociais,  o

sentido de maior eficácia, utilizando todas as suas potencialidades.

 61. Em  situações  concretas,  o  intérprete  deve  fazer  uma  interpretação

expansiva destas normas, de forma a lhes conferir uma maior eficácia, tornando-as mais densas e

fortalecidas.

 62. Considerando que a saúde foi  erigida pela Constituição Federal  como

direito fundamental, não restam dúvidas de que a Administração deve, sempre, adotar a conduta que

melhor garanta este direito à população.

 63. No  caso  em  apreço,  o  instrumento  que  se  mostra  mais  eficiente  na

proteção do direito  à  saúde é,  certamente,  o  controle  de frequência biométrico em detrimento do

manual.  Esta  forma  de  controle,  além  de  obsoleta,  é  mais  suscetível  a  fraudes  que  o  registro

biométrico, pois permite o preenchimento retroativo e/ou discrepante com a realidade.

 64. Há  de  ser  considerado,  ainda,  que  o  ente  demandado  mostrou-se

conivente com os constantes atrasos e ausências dos profissionais de saúde vinculados ao SUS,

posto que não adotou meios para controle da jornada de trabalho de tais profissionais, apesar da

9 Curso de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, ed. Forense, 2001, p. 98
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recomendação expedida por este Órgão Ministerial.

 65. Demonstrada  a  razoabilidade  do  registro  biométrico  para  controle  de

assiduidade e frequência dos servidores, evidente que o interesse público e o bem comum exigem sua

implantação como forma de atender aos fins sociais.

IV. 8: da imposição de astreintes na pessoa do gestor municipal

 66. Tratando-se de demanda proposta em face de pessoa jurídica de direito

público,  a  melhor  doutrina  vem  pregando  que  o  ônus  financeiro  da  multa  em  questão  deve  ser

suportado pelo patrimônio pessoal do agente público destinatário do comando judicial.

 67. De fato, se coubesse ao erário arcar com o pagamento da referida multa,

o agente público destinatário da ordem judicial poderia, através de sua omissão administrativa, dispor

indiretamente do patrimônio público, impondo gravame aos recursos hauridos da sociedade, o que é

juridicamente inaceitável.

 68. Por  seu  turno,  Leonardo  José  Carneiro  da  Cunha,  tratando  da  multa

prevista no art. 461, § 4º, do CPC, leciona que “o agente público responsável pelo cumprimento da

ordem  judicial  deve  responder  tanto  pela  multa  prevista  no  §  4º  do  art.  461,  como  por  aquela

capitulada no parágrafo único do art. 14, ambos do CPC”10.

...  estão certamente incluídos dentre esses empeços os entraves de caráter
burocrático,  de  qualquer  natureza,  inclusive  aqueles  criados  por  servidores
públicos,  fundacionais  ou  autárquicos,  de  qualquer  das  esferas  da
administração  pública,  que  serão  pessoalmente  responsabilizados  por  sua
conduta.  A atribuição  de  responsabilidade  pessoal  ao  agente  administrativo
parece  ser  a  única  interpretação  capaz  de  dar  ao  dispositivo  o  rendimento
desejado, em favor da efetividade do processo, quando se tratar de responsável
vinculado ao poder público 11 (grifou-se).

 69. No mesmo sentido FREDIE DIDIER JR.

[...] para evitar a renitência dos maus gestores, nada impede que o magistrado,
no  exercício  do  seu  poder  geral  de  efetivação,  imponha  as  astreintes
diretamente  ao  agente  público  (pessoa  física)  responsável  por  tomar  a

10 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. – São Paulo: Dialética, 2003, p. 103.
11 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Breves Comentários à 2ª Fase da Reforma do Código de Processo Civil. 2ª ed. São 
Paulo: RT, 2002, p. 30.
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providência necessária ao cumprimento da prestação [...] 12

 70. Tratando-se  de  pessoa  jurídica  de  direito  público,  o  que  se  tem

observado é  que  as  astreintes  quase  não  surtem efeito,  pois  a  multa  geralmente  incide  sobre  o

patrimônio do Poder Público e não do agente administrativo, que acaba se omitindo no cumprimento

da  decisão  mandamental,  causando embaraço  ao  próprio  Poder  Judiciário  que  vê  suas decisões

serem ignoradas,  para a perplexidade do jurisdicionado,  gerando uma sensação de impunidade e

desrespeito a um Poder Constituído.

[...] 3. Provido o agravo para que o juiz adote todos os meios capazes de dar
efetividade à jurisdição, registrando que a aplicação de astreintes à Fazenda
Pública é ineficaz como meio de coerção psicológica, já que sujeita ao regime
de precatório. 4. Nas causas envolvendo erário público, a coerção somente será
eficaz  se  incidir  sobre  o  agente  que  detiver  a  responsabilidade  direta  pelo
cumprimento  da  ordem,  reiterada  e  imotivadamente  desrespeitada.  (TRF 2a.
Reg. AgIn 97.02.29066-0-RJ, rel. Juiz Federal convocado Ricardo Perlingeiro)

 71. Vê-se, portanto, que o ônus financeiro da multa prevista no artigo 11 da

Lei nº 7.347/85, dispositivo cuja segunda parte tem redação análoga à do § 4º, do art. 461, do CPC,

deve ser suportado pelo patrimônio particular do agente destinatário da ordem judicial.

V - DA NECESSIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA

 72. Para  concessão  de  tutela  de  urgência,  a  parte  deve  demonstrar  a

probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além de

não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

 73. É importante ressaltar as significativas mudanças promovidas pelo atual

Código de Processo Civil, especificamente quanto aos requisitos para sua concessão, previstos em

seu art. 300:

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.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte  possa  vir  a  sofrer,  podendo  a  caução  ser  dispensada  se  a  parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

12 Op cit. p. 355.
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§  2o A  tutela  de  urgência  pode  ser  concedida  liminarmente  ou  após
justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

 74. Acerca  dos  requisitos  para  concessão  da  tutela  de  urgência,  ensina

Elpídio Donizetti13:

Probabilidade do direito: Deve estar evidenciada por prova suficiente para
levar o juiz a acreditar que a parte é titular  do direito material disputado.
Trata-se  de  um juízo  provisório.  Basta  que,  no  momento  da  análise  do
pedido,  todos  os  elementos  convirjam  no  sentido  de  aparentar  a
probabilidade  das  alegações.  Em  outras  palavras,  para  a  concessão  da
tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações,
contentando-se a lei com a demonstração de ser provável a existência do
direito alegado pela parte que pleiteou a medida.

Perigo  de  dano  ou  o  risco  ao  resultado  útil  do processo: Pode  ser
definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja
existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação
ou se submeta a determinado risco capaz de tornar inútil o resultado final do
processo. [...] 

 75. No  que  se  refere  à  probabilidade  do  direito,  restou  amplamente

demonstrada as violações aos dispositivos legais, bem como do princípio fundamental do respeito à

dignidade humana (CF, art. 1°, III), da saúde como direito social, (CF, art. 6°, caput) direito de todos e

dever  do  Estado  (CF,  art.  196),  instrumentalizada  pela  violação  dos  princípios  da  moralidade,

publicidade e eficiência.

 76. Com efeito, as inúmeras normas constitucionais e infraconstitucionais que

consagram o direito à saúde mais do que evidenciam a necessidade de tutela imediata do interesse

difuso concernente à adequada e eficiente prestação dos serviços públicos de saúde,  mediante a

adoção de  mecanismos de  controle  do  cumprimento  do  horário  de  trabalho  dos  correspondentes

servidores, o que, nesse particular, vem sendo negligenciado pelo Poder Público.

 77. Embora  norma  infraconstitucional,  a  Portaria  GM/MS  2.488/2011

determina que a Secretaria Municipal  de Saúde deve  “assegurar o cumprimento da carga horária

integral  de todos os profissionais  que compõe as  equipes de atenção básica,  de acordo com as

13 DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado. - São Paulo: Altas, 2015.
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jornadas de trabalho especificadas no SCNES e a modalidade de atenção”.

 78. De  igual  modo,  o  perigo  do  dano  irreparável  também  existe,  sendo

notório,  na  medida  em  que  a  omissão  da  gestão  municipal  em  solucionar  tal  deficiência  e  até

cumplicidade  ocasiona  transtornos  aos  usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde,  que  se  encontram

privados do acesso a um serviço de saúde eficiente e resolutivo, durante todo o horário previsto na sua

criação, bem como, aos instrumentos básicos de controle social quanto ao funcionamento dos serviços

de saúde em Gameleira de Goiás/GO, consistente, no caso, na divulgação dos horários de trabalho

dos  servidores  lotados  nos  estabelecimentos  públicos  de  saúde.  Ademais,  a  continuidade  das

irregularidades implicam elevado prejuízo à União, que mensalmente injeta recursos públicos para

manutenção da política, cujo repasse é condicionado ao cumprimento da jornada de trabalho pelos

profissionais da saúde, o que não é observado pelo Município.

 79. De  outro  lado,  há  ainda  periculum  in  mora para  os  usuários  pela

possibilidade de o Ministério de Saúde suspender os incentivos financeiros referentes à Estratégia de

Saúde da Família para os Municípios, como corretamente tem feito nos casos de descumprimento da

carga horária por parte dos profissionais integrantes da Política de Atenção Básica. Para demonstrar

este perigo, elenco várias portarias do Ministério da Saúde de 2015 suspenderam a transferência

de recursos por este motivo (Doc. 07):

Portaria GM/MS nº 336/2015 (Antonina-PR)14

Portaria GM/MS nº 455/2015 (Sucupira do Norte-MA)15

Portaria 456/2015 (Araguari-MG)16

Portaria GM/MS 462/2015 (Caraúbas do Piauí-PI)17

Portaria GM/MS 462/2015 (São Gonçalo do Piauí-PI)18

Portaria GM/MS 463/2015 (São Gabriel-BA)19

Portaria GM/MS 464/2015 (Picuí-PB)20

Portaria GM/MS 466/2015 (Curralinhos-PI)21

Portaria GM/MS 467/2015 (Lagoa do Piauí-PI).22

 80. Impor à coletividade, especialmente a parcela mais carente da população

14.  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0336_06_04_2015.html
15.  htt  p://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0455_17_04_2015.html
16.  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0456_17_04_2015.html
17. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0465_17_04_2015.html
18. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0462_17_04_2015.html
19. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0463_17_04_2015.html
20. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0464_17_04_2015.html
21.  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0466_17_04_2015.html
22.  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0467_17_04_2015.html
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este  prejuízo  porque  os  administradores  municipais  resolveram  proteger  certos  profissionais

descumpridores de seus deveres como moeda de troca pela injusta remuneração seria confirmar o

ditado popular de que a corda só quebra do lado mais fraco e permitir que o administrador agisse

como se dono fosse da coisa e interesse públicos.

VI - DOS PEDIDOS

 81. Destarte, em face de todo o exposto e com supedâneo nos arts. 300 do

CPC, 84, § 3º, do CDC e no art. 5º, XXXV, da CF, requer o Ministério Público a concessão de TUTELA

URGÊNCIA,  após  a  oitiva  prévia,  no  prazo  de  72h  (setenta  e  duas  horas),  do  representante  da

Fazenda Pública demandada, na forma do art. 2º da Lei nº 8.437/92, nos seguintes termos:

a) determinar  ao  Município  de  Gameleira  de  Goiás/GO  a  adoção  das  medidas

administrativas bastantes à implementação de instrumentos minimamente eficientes

de controle  interno e  social  do cumprimento da  carga horária  de trabalho,  pelos

servidores  lotados  nos  estabelecimentos  públicos  de  saúde  municipais,

especialmente através das seguintes providências:

a.1)  no  prazo  de  60  dias,  ,  a  instalação e  o  regular  funcionamento  de

registro eletrônico de ponto dos servidores públicos municipais que atuam

na Política de Atenção Básica da Saúde e, de modo especial, dos médicos,

odontólogos, enfermeiros e demais profissionais da área de saúde, do ESF,

NASF, hospitais e outros;

a.2) no prazo de 30 dias, a instalação, em local visível das salas de recepção

de  todas  as  unidades  públicas  de  saúde,  inclusive  hospitais  públicos,

unidades  de  pronto  atendimento,  postos  de  saúde,  postos  do  Estratégia

“Saúde  da  Família”,  NASF,  UBS  e  outras  eventualmente  existentes,  de

quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos

os  médicos,  odontólogos,  enfermeiros  e  demais  profissionais  da  área  de

saúde em exercício na unidade daquele dia, sua especialidade e o horário de

início e de término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá

informar  também  que  o  registro  de  frequência  dos  profissionais  estará
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disponível para consulta de qualquer cidadão;

a.3) no  prazo  de  30  dias,  que  seja  disponibilizado,  em  todas  unidades

públicas  de  saúde,  para  consulta  de  qualquer  cidadão,  o  registro  de

frequência  dos  profissionais  que  ocupem  cargos  públicos  vinculados,  de

qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde, incluindo a Estratégia de Saúde

da Família;

a.4) no prazo de 30 dias, a disponibilização, na internet do local e horário de

atendimento dos médicos, odontólogos, enfermeiros e demais profissionais da

área de saúde que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao

Sistema Único de Saúde, incluindo a Estratégia de Saúde da Família, NASF e

outros integrantes da Política de Atenção Básica;

a.5) no  prazo  de  30  dias,  à  fixação  em cada  estabelecimento  de  saúde

gerenciado pelo Município, em local visível à população, de quadro de aviso

contendo informações claras e acessíveis com o nome do responsável pelo

serviço, os nomes dos profissionais, o horário de trabalho de cada membro da

equipe,  inclusive  do  responsável  pelo  serviço  e,  por  fim,  as  ações  e

procedimentos disponíveis, na forma do art. 7º, inciso VI, da Lei nº 8.080/90, e

do art.  7º, §§ 3º e 4º, da Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009, do

Ministério da Saúde; 

b) seja fixada multa diária em desfavor do erário municipal no valor de  R$

5.000,00,  além  de  multa  diária  pessoal ao  prefeito  do  Município  de

Gameleira  de  Goiás/GO, GILBERTO  GALDINO  DE  SOUSA,  ou  quem

porventura vier a lhes suceder no curso da ação, no valor de  R$ 1.000,00,

incidentes  na  hipótese  de  descumprimento  da  decisão,  como  forma  de

coerção aos entes públicos e às referidas autoridades administrativas para

obtenção do resultado específico  pretendido,  a teor  do que preceituam os

arts. 84, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.078/90 (aplicável à ação civil pública por força

da subsidiariedade do art. 21 da Lei nº 7.347/85), e 536, § 1º e 537, ambos do

CPC.
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 82. Assinale-se que vários juízos federais deferiram antecipação de tutela em

ações  com  mesmo  objeto  movidas  pelo  MPF  em  face  de  outros  municípios,  destacando-se  a

imposição das medidas ora pleiteadas aos municípios de Neves Paulista/SP (Doc. 08), Rio Branco/AC

(Doc. 09) e Pau dos Ferros/RN (Doc. 10).

 83. Já em sede de tutela exauriente, o Parquet Federal requer:

a)  a citação do Município  de Gameleira  de  Goiás/GO, na pessoa  de  seu Prefeito

Municipal, para que responda aos termos da presente ação, querendo, no prazo legal,

sob pena de revelia;

b) a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de

Processo Civil;

c) a intimação da União para, caso deseje, integrar a lide no polo ativo (art. 17, § 3°,

Lei n. 8.429/92); 

d) a confirmação da tutela antecipada acima pleiteada;

e) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, na forma do

que dispõe o art. 18 da Lei nº 7.347/85;

f) o recolhimento das multas ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos – FDD, criado

pela Lei n. 7.347/85 e regulamentado pela Lei n. 9.008/95;

 84. O  Ministério  Público  Federal  indica  como  meios  de  prova,  além  dos

documentos anexos, as demais provas admitidas em direito e que se mostrarem necessárias ao pleno

esclarecimento desse Juízo.

 85. Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Anápolis/GO,  12  de julho de 2016.
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RAFAEL PAULA PARREIRA COSTA
P R O C U R A D O R  D A R E P Ú B L I C A
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