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Cuidam os autos de Acao Civil Publica ajuizada pelo Ministerio Publico

Federal em face da Uniao e do Estado do Para, postulando em sede de tutela de urgencia a

ado9ao de providencias tendentes a corrigir a constata9ao 347222 do relatorio de auditoria

14910 do DEN ASUS visando a amplia9ao de 56 leitos de UTI (Unidade de Tratamento

Intensive) e 128 leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediaries) Neonatal nos municipios

do Estado do Para, de acordo com as unidades indicadas pela SESPA e aprovadas pela CIB por

meio da Resolu?ao CIB/PA 184, de 18/12/2009.

Narra a exordial que relatorio de auditoria elaborado pelo DENASUS

constatou ma prestacao do servi9o de amplia9ao da Rede Neonatal por parte do Sistema unico

de Saude no ambito do Estado do Para, identificando que equipamentos doados pelo Ministerio

da Saude estariam sendo subtilizados ou nao estariam sendo utilizados ocasionando o nao

incremento de leitos de UTI e UCI e a nao redu9ao dos indices de mortalidade infantil.

As pessoas juridicas de direito publico demandadas foram devidamente

intimadas a se pronunciar sobre o pedido de tutela de urgencia, nos termos da Lei n. 8437.
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Apos a determina9ao de emenda da inicial, o Ministerio Piiblico Federal

veio esclarecendo que o pedido de tutela de urgencia cinge-se a sanar o deficit de 36 leitos de

UTI e 124 leitos de UCI Neonatais.

Brevemente relatado, decide.

De inicio, entendo que deve ser acatada a alega9ao da Uniao de

ilegitimidade passiva ad causam, nao obstante a responsabilidade solidaria dos entes publicos

no que tange a presta9ao dos servi9os publicos relacionados a area de saude, reconhecida,

inclusive, em julgamento sob a sistematica da repercussao geral pelo Supremo Tribunal

Federal. E que na hipotese dos autos a Uniao, no ambito da reparti9ao das competencias dos

Servi9os Unicos de Saude - SUS, logrou comprovar que cumpriu com suas obriga9oes

pertinentes doando os equipamentos que deveriam ser instalados pela Secretaria de Estado de

Saude, nao podendo ser penalizada pela ineficiencia do Estado do Para na execu9ao de suas

atribui9oes.

Tampouco e o caso de se imputar ao ente piiblico federal qualquer

conduta omissiva, ao contrario da tese suscitada na inicial, na medida em que a constata9ao de

irregularidade decorreu de fiscaliza9ao realizada pelo DENASUS, orgao integrante do

Ministerio da Saude.

Assim, a Uniao deve ser excluida do polo passive da lide.

No caso, come visto, o relatorio de auditoria realizado pelo DENASUS

concluiu que os equipamentos adquiridos pelo Ministerio da Saiide e entregues nas unidades de

saude indicadas pela SESPA e aprovadas pela CIB, na maioria, nao foram instalados,

encontrando-se na dependencia de adequa9ao da estrutura fisica as condi9oes e criterios

necessaries, resultando em descumprimento da Meta proposta no Pacto para redu9ao da

mortalidade infantil no Nordeste e Amazonia.

Nesse contexto, apesar da oportunidade de manifesta9ao conferida ao

Estado do Para, nada ficou demonstrado a respeito do cumprimento de suas obriga9oes
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pertinentes a instala9ao dos equipamentos doados pelo Ministerio da Saude, nao havendo

qualquer altera9ao do quadro fatico apurado pela fiscaliza9ao do DENASUS.

Desse modo, restando demonstrado, pelo menos em juizo de cogni9ao

sumaria, a falta de gestao administrativa do ente publico estadual na amplia9ao de 56 leitos de

UTI e 128 leitos de UCI neonatal, disponibilizando tao-somente o quantitative de 20 leitos UTI

e 04 leitos UCI, em desacordo com as propostas definidas no Pacto Nacional pela Redu9ao da

Mortalidade Materna e Neonatal e no Piano Estadual para Redu9ao da Mortalidade Materna e

Infantil 2009 e Piano Estadual Emergencial para impactar a melhoria da aten9ao obstetrica e

neonatal no Para 2011, vislumbro plausibilidade no direito invocado pelo autor na pe9a inicial,

denotando a existencia dofumus boni iurus qualificado a justificar a ado9ao de urn provimento

de urgencia.

Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar que o

Estado do Para regularize a constata9ao 347222 do relatorio de auditoria 14910 do DENASUS,

disponibilizando 36 leitos de UTI e 124 leitos de UCI Neonatal.

Intime-se o Ministerio Publico Federal para se manifestar sobre a

alega9ao do Estado do Para no tocante a sua ilegitimidade passiva em rela9ao aos bens doados

pelo Ministerio da Saude a Secretaria de Saude do Municipio de Breves.

Defiro o pedido de inversao da Uniao para que passe a figurar no polo

ativo da demanda na condi9ao de assistente litisconsorcial do autor da a9ao.

Cite-se o Estado do Para para ofertar contesta9ao.

Fixo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento do

provimento liminar. Decorrido esse lapso temporal, devera a Uniao, atraves do DENASUS,

realizar auditoria para apurar de forma especifica se houve conformidade em rela9ao a

constata9ao 347222 no que tange a disponibiliza9&o dos leitos de UTI e UCI Neonatal, nos

termos ora determinado. Para tanto, a Uniao devera providenciar previo agendamento de nova

fiscaliza9ao junto ao DENASUS.

Intime-se, por mandado, o Secretario de Saude do Estado do Para a dar

cumprimento a determina9ao judicial, sob pena de arbitramento de multa pessoal, em caso de

desobediencia ao provimento de natureza mandamental por ato atentatorio a dignidade da
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justisa, sem prejuizo de instaura9ao de Tomada de Contas Especial e apura9ao de eventual ato

de improbidade administrativa.

P.R.I.

Belem, 17 de mar90 de 2016.

Hind Ghassan Kayath

Juiza Federal da 2a. Vara
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