EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

URGENTE – COVID 19 – IMINENTE
COLAPSO DA REDE DE SAÚDE
DE MARABÁ – NECESSIDADE DE
AMPLIAÇÃO DE LEITOS E
EQUIPAMENTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO
DO TRABALHO e MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em litisconsórcio ativo, por seus
representantes, no uso de suas atribuições legais, vem perante Vossa Excelência, nos termos
do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, art. 182, inciso III, da Constituição Estadual,
art. 25, inciso IV, “a”, da Lei n.º 8.625/93, art. 41 da Lei Complementar Estadual 01, arts. 4.º,
5.º, 19 e 21 da Lei n.º 7.347/85e Lei nº 8.080, de 19.09.1990, propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA
c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em defesa dos direitos à saúde em face do:

ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno,
representado pelo Governador do Estado HELDER ZAHLUTH
BARBALHO, com sede do governo estadual no Palácio dos
Despachos

“Benedicto

Wilfredo

Monteiro”,

Rodovia

Augusto,

Montenegro, km 09, Bairro Coqueiro, CEP 66823-010, no Município
de Belém/PA; devendo ser citado perante o órgão de Advocacia
Pública que represente o Estado (art. 72 do CPC);

MUNICÍPIO DE MARABÁ, pessoa jurídica de direito público interno,
representado por seu Prefeito ou Procurador Municipal, na forma do
Inciso III, do Artigo 75 do Código de Processo Civil, podendo ser citado
na sede do governo municipal, Folha 33, Quadra e Lote Especiais,
Praça Osório Pinheiro, Nova Marabá (PAÇO MUNICIPAL), nesta
cidade, pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos:

1. DOS FATOS

1.1. DA CRISE SANITÁRIA DA COVID-19 NO BRASIL E NO MUNDO

É fato notório a crise sanitária atravessada pelo mundo em decorrência da
pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-23 ou HCoV-19).
Contabilizam-se 2.105 novas confirmações em 24 horas. Todos os estados têm casos e
mortes confirmadas. Subiu para 61.888 o número de casos confirmados de coronavírus no
Brasil. Nas últimas 24 horas, as secretarias estaduais de saúde notificaram ao Ministério da
Saúde 4.205 novos casos. No Estado do Pará já são 1967 casos confirmados e 100 óbitos
por COVID-19. As informações estão atualizadas 17:30 do dia 26/04/2020, segundo o site do
Ministério da Saúde1.
Estimam os pesquisadores que em cenário de ausência de intervenções, a
COVID-19 resultaria em 7 bilhões de infectados e 40 milhões de mortes globalmente neste
ano de 2020, conforme estudo conduzido e divulgado pelo Imperial College COVID-19
Response Team em 26 de março de 20202, do Imperial College de Londres, uma das mais
respeitadas instituições de pesquisa da Inglaterra, projeta o impacto da pandemia e estima
mortalidade e demanda dos sistemas de saúde baseado em dados da China e países de
primeiro mundo, consideradas estratégias de mitigação e supressão.
O novo coronavírus (SARS-CoV-23 ou HCoV-19) é transmitido por meio de toque,
de aperto de mão (principal forma de contágio), de gotículas de saliva, de espirro, de tosse,
de contato com catarro e de objetos ou superfícies contaminadas, como telefones celulares,
mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, assentos e superfícies de transporte
público, instrumentos de trabalho etc. Seu período de incubação, ou seja, tempo que leva para
os primeiros sintomas aparecerem desde a infecção, pode ser de 2 a 14 dias.
O vírus possui grau de contágio entre 2 e 3, o que é considerado moderado, mas,
por ser doença de transmissão respiratória, dificulta medidas de controle, principalmente se
envolver contágio de pessoas assintomáticas.
Atualmente, não existe tratamento para a Covid-19. Os médicos somente tratam
os sintomas, para evitar agravamento da doença, reduzir desconforto e evitar complicações
que levem a óbito.
Essa sobrecarga impede não apenas tratamento adequado dos acometidos da
Covid-19, como também de toda a demanda habitual do sistema de saúde, tanto o público
quanto o privado, pela convergência de equipes de saúde para tratamento dos casos graves
da pandemia.
A nota técnica “Necessidades de Infraestrutura do SUS em Preparo ao COVID19: Leitos de UTI, Respiradores e Ocupação Hospitalar” apontou que “ em um cenário de 20%
1
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https://covid.saude.gov.br/
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Global-Impact-26-03-2020.pdf3

da população infectada, e 5% dos infectados necessitando cuidados em UTI por 5 dias, 294
das 436 regiões de saúde do país ultrapassariam a taxa de ocupação de 100%. Em particular,
53% delas necessitariam ao menos o dobro de leitos-dia em relação a 2019 para tratar os
casos mais críticos”3.
Quanto mais cedo a infecção for interrompida, maior será o impacto nas infecções
subsequentes, conforme demonstra a imagem4:

Em brevíssimo resumo: se circular livremente, o vírus tem a capacidade de infectar
cerca de 80% da população geral em período muito curto. Das pessoas infectadas, cerca de
20% precisam de hospitalização, 5% dos casos são críticos e demandam UTI e suporte
respiratório e cerca de metade dos casos críticos vêm a óbito.
O súbito aumento de casos ultrapassa a capacidade do sistema de saúde, gera
colapso, e disso resulta número muito maior de mortes — tanto por Covid-19 como por outras
causas — simplesmente porque não há hospitais, leitos (particularmente de terapia intensiva)
e equipes para tratar todas as pessoas que deles precisam, seja por qual for a causa.

1.2 - DO OBJETO

3http://cebes.org.br/2020/03/estudo-mapeia-leitos-de-uti-respiradores-e-ocupacao-hospitalar-e-necessidade

s-do-sus-para-enfrentar-o-covid-19/
4 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/isolar-apenas-idosos-nao-suficiente-para-combater-coronavirus-dizem-cientistas-24328873

A ação ora proposta objetiva a ampliação de leitos de Unidade de Terapia
Intensiva e aquisição de respiradores a serem disponibilizados à população do
Município de Marabá e via de consequência da região sudeste do Estado do Pará,
adstritos à rede de saúde pactuada que compõe a 11ª Regional de Saúde e do Hospital
Municipal de Marabá.
No dia 09/04/2020 foi publicada reportagem no portal G1 alerta que no Pará a
Fiocruz registrou aumento de 28% das complicações resultantes de infecções respiratórias,
em comparação com o ano anterior e insiste que, apesar do registro de quase mil mortes no
Brasil, esse número é certamente muito maior5.
Outra reportagem do Portal o Globo6 indica que, mesmo só examinando doentes
graves, mortos, profissionais de saúde — e com reconhecida subnotificação —, o país já é o
14º do mundo em casos e o que menos testa entre os 15 países mais atingidos.
Segundo a mesma reportagem: “O déficit de testes do Brasil em comparação a
outros países é abissal. O país faz 296 testes por milhão de habitantes. O Irã, o segundo que
menos testa entre os mais afetados, faz 2.755 por milhão. Os EUA, 7.101 por milhão. A
Alemanha, um dos países com menor taxa de mortalidade, testou 1.317.887 pessoas —
15.730 por milhão”.
Não é demais destacar que recente estudo publicado na revista Science 7
demonstrou que 2/3 das pessoas acometidas com a doença (covid-19) são assintomáticas –
fato este que aumenta o nível de contágio e alastramento do vírus em curto espaço de tempo
e enfatiza a importância das medidas de isolamento social.
Segundo reportagem produzida pelo portal G1, a OMS tem o registro de 19
pesquisas sobre transmissões de pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas. Os resultados
destas pesquisas apontam que:
➢ 6,4 % das 157 pessoas monitoradas em pesquisa do Centro de
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos em
16 de março haviam sido infectadas por pacientes pré-sintomáticos.
Neste caso, a transmissão ocorreu em um intervalo entre um e três
dias antes da manifestação dos sintomas pelo paciente-fonte;
➢ na China, os assintomáticos foram responsáveis por transmissões
de 46% a 62% dos casos, segundo pesquisadores da Universidade
de Columbia, nos Estados Unidos, em um estudo publicado em 16

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2020/04/10/o-assunto-162-os-casos-e-mortes-nao-registrados-de-covid-19.ghtml, acesso em 16 de abril de
2020.
6 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/coronavirus-brasil-o-pais-que-menos-testa-entre-mais-atingidos-pela-covid-19-24363482, acesso em 16
de abril de 2020
7 https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/13/science.abb3221?rss=1, acesso em 16 de abril de 2020
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de março com base em dados coletados e um modelo de
metapopulação;
➢ •

48% das transmissões em Singapura e 62% na cidade de Tiajin,

na China, tiveram origem em pessoas assintomáticas, segundo
estudo desenvolvido por pesquisadores holandeses e belgas,
publicado em 18 de março.
Somado a isto, o período de incubação do vírus – tempo que leva para os
primeiros sintomas aparecerem desde a infecção - segundo informação obtida no próprio site
do Ministério da Saúde8, é de 2 a 14 dias.
Outro elemento importante é a taxa de transmissibilidade do vírus que, em média,
apresenta proporção de 1 para 3. Ou seja: cada pessoa contamina tem potencial médio de
transmissão para outras 3 pessoas – fato este que se agrava com as medidas de flexibilização
de isolamento, uma vez que a concentração de pessoas faz a curva de contaminação crescer
em progressão geométrica, chegando, em algumas localidades, a dobrar a cada três dias.
A soma destes elementos permite concluir que não há como ter certeza da
situação em que se encontra Marabá neste momento. Apesar do boletim epidemiológico do
munícipio ter 26 de abril de 2020 foram divulgados 16 confirmados, 38 descartados, 29 em
análise, 4 altas e 5 óbitos, trata-se de informação empírica e que não apresenta qualquer nível
de segurança.
No dia 26/04/20 no Pará o Ministério da Saúde registrou 1867 casos
confirmados, 100 óbitos, ou seja, uma taxa de letalidade de 5,4%.
No Boletim Epidemiológico de Marabá do dia 26 de abril de 2020 foram
confirmados 5 óbitos.
Se tomarmos como exemplo a cidade de Nova York percebe-se que a ausência
de testagem em massa, inclusive, pode mascarar e muito a realidade. A tabela a seguir
demonstrar a diferença. Importa destacar que essa realidade ainda é muito pior no Brasil, já
que aqui, conforme já foi apontado anteriormente, é o país que menos testa no mundo.

Nova York (testagem muito superior Casos confirmados no dia 22/03/2020
ao Brasil)
Nova York (testagem em massa)

5.707
Casos confirmados no dia 23/03/2020
20.878
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https://www.saude.gov.br/o-ministro/746-saude-de-a-a-z/46490-novo-coronavirus-o-que-e-causas-sintomas-tratamento-e-prevencao-3

Percebe-se pela leitura da tabela acima que a simples adoção de um
sistema de testagem em massa na cidade de Nova York revelou que existia, no mínimo, uma
diferença de 366% entre as pessoas que de fato estavam infectadas e os números registrados
pelo sistema de saúde da localidade. Caso esta mesma média seja, por exemplo, aplicada
em Marabá, considerando os casos suspeitos – que em média demoram 15 para haver
confirmação – poderíamos já ter infectados, somente com base no boletim
epidemiológico, cerca de 77 pessoas. Por sua vez, ao se aplicar a taxa média de
transmissibilidade em situações de isolamento apenas parcial (3-1) e a média de crescimento
da curva neste cenário (dobra de casos a cada três dias), poderíamos ter a seguinte situação,
considerando apenas um período de 8 (oito) dias9.

Importante frisar que esse cenário, no entanto, é de 15 dias atrás,
considerando que os testes demoram 15 dias para ficarem prontos e há muitos pendentes.
Há de se considerar, portanto, que havia, no dia 15, no mínimo, o dobro de
pessoas infectadas, ou seja, 150 pessoas – dia 15.
O infográfico a seguir ilustra ainda o cenário de incertezas que vive o
município de Marabá e região sudeste do Pará.
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https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/04/15/sobe-para-487-o-numero-de-casos-de-covid-19-no-para.ghtml

Portanto, considerando que: II) o Brasil é um dos países que menos faz testagens
no mundo; II) Marabá está inserida neste contexto; III) estima-se até mesmo que o número de
mortos por covid-19 no país já seja muito superior às mais de mil registradas; pode-se
assegurar que o número de pessoas acometidas com a Covid-19 em Marabá é muito superior
ao que foi registrado pelo município, razão pela qual a adoção de medidas de isolamento mais
rígidas é essencial.
Ocorre que o que mais causa clamor pela busca da titela jurisdicional em nosso
município é a quantidade de leitos de UTI e respiradores em nosso município. Ressaltese que a atuação do Ministério Público teve início em âmbito extrajudicial, por meio do
Procedimento Administrativo n° 000146-906/2015, no qual se constatou o déficit do número
de leitos de Unidade de Terapia Intensiva disponibilizados à população. Todavia, as
tratativas extrajudiciais não lograram êxito, haja vista a manutenção do status quo, motivo
pelo qual o Ministério Público busca a tutela jurisdicional a fim de garantir o atendimento
adequado à população que necessita de tal atendimento, dada a alarmada situação da saúde
pública nos dias atuais.
Foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 000146-906/2015 objetivando
acompanhar e apurar a (in)suficiência de leitos de UTI no Município de Marabá, face às várias
notícias de fato registradas no Ministério Público, conforme documentos em volume apenso.
Instaurado o Procedimento Administrativo em comento, no seu âmbito foram
oficiados ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS, para que realizasse

auditoria a fim de apurar a (in)suficiência de leitos de UTI nos hospitais de Marabá; b) Hospital
Municipal de Marabá, para prestar informações relativas ao caso; c) Hospital Materno Infantil
de Marabá, também para dar informações relativas ao caso e d) Hospital Regional do Sudeste
do Pará para informar sobre os leitos existentes e eventuais medidas adotadas.
Em resposta, o Hospital Municipal de Marabá informou não dispor de nenhum
leito de UTI, contando apenas com quatro leitos para atendimento provisório de estabilização
com posterior envio ao Hospital Regional em casos de maior complexidade.
O Hospital Regional do Sudeste do Pará informou que possui 115 (cento e
quinze) leitos, dentre eles 77 (setenta e sete) leitos clínicos e 38 (trinta e oito) leitos de
terapia intensiva.
O Hospital Materno Infantil de Marabá afirmou não possuir UTI neonatal por
não contar com os equipamentos necessários.
Expediu-se ofício ao Conselho Regional de Medicina para pesquisa a respeito da
quantidade de leitos de UTI necessários para atender a demanda do município (fl. 26). Em
resposta, o CRM apresentou o regulamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira,
que define que o número de leitos de UTI deve corresponder a um mínimo de 6% da
quantidade total de seus leitos não podendo ser inferior a 05 por unidade.
Após, o DENASUS apresentou Relatório Complementar/Auditoria n° 14697. No
relatório, na constatação de n° 341152, averiguou-se “Baixo quantitativo de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva para atender a população dos municípios adstritos ao 11°
Centro Regional de Saúde”.
Ato contínuo, o DENASUS apresentou, também, Relatório da Auditoria n° 15833
realizada na Secretaria Municipal de Marabá/PA, em atendimento à requisição do Ministério
Público.
Instado a se manifestar de forma pormenorizada, o Hospital Regional do
Sudeste do Pará informou a ampliação e reforma onde seriam implantados 06 (seis) leitos
de Unidade de Cuidados Intermediários.
Fora juntado Relatório do I Encontro de otimização das demandas sociojurídicas
para a regularização do Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará. Neste documento, há
tabela informativa dos municípios abrangidos pelo Hospital Regional. Somadas as populações
destes municípios chegam ao número de 1.277.117 (um milhão duzentos e setenta e sete
mil e cento e dezessete) habitantes; em passo diametralmente oposto, o Hospital conta
com apenas 38 (trinta e oito) Leitos de UTI e 77 (setenta e sete) leitos gerais.
Os números expressos acima demonstram mera projeção da calamidade em que
está inserida a população, uma vez que retratam apenas os casos concretos demandados
pelo Parquet, não se podendo mensurar a quantidade exata dos que são olvidados pela
Administração quando necessitam de atendimento.

Além de tudo isso, foi juntado ao citado procedimento administrativo, documento
descrevendo o quadro de leitos disponibilizados ao longo dos 23 municípios adstritos à 11°
Região de Saúde atendidos nos hospitais de Marabá por meio de pactuação. Da contabilidade
apresentada, considerando os parâmetros legais, o relatório foi conclusivo ao indicar o deficit
de 76 (setenta e seis) leitos de UTI adulto e 59 (cinquenta e nove) leitos de UTI neonatal.
Ademais, foi juntado também relatório da Coordenação Estadual da Programação
Pactuada e Integrada – PPI, em que se constata os encaminhamentos do Município de
Marabá para outros municípios do Estado, ocorrendo também a recíproca.
Na época dos fatos, Solicitou-se novo parecer do Grupo de Apoio Técnico
Interdisciplinar acerca da adequação da quantidade de leitos gerais e de UTI. Em resposta, o
GATI elaborou parecer, com posterior retificação, concluindo pela insuficiência, no
HOSPITAL REGIONAL, de 81 leitos, conforme tabela a seguir:
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RELAÇÃO DOS LEITOS GERAIS E DE UTI´S NO MUNICÍPIO DE MARABÁ
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A tabela a seguir, extraída a partir da consulta de dados do CNES10, demonstra
que o município possui apenas de 20 (vinte) leitos de UTI, veja-se:
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http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Tipo_Leito.asp?VEstado=15&VMun=150420

Esgotada a via administrativa no citado procedimento, foi protocolada Ação Civil
Pública nª 0810323-19.2019.8.14.0028, requerendo o Ministério Público o seguinte:

1)

A concessão da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA,

inaudita altera pars, para determinar ao ESTADO DO PARÁ e
MUNICÍPIO DE MARABÁ, por meio de suas secretarias de saúde que
promovam, em caráter de urgência a imediata APRESENTAÇÃO DE
CRONOGRAMA para homologação judicial a ser rigorosamente
seguido contemplando as seguintes medidas a serem cumpridas:
a)

Estudo de viabilidade técnica e orçamentária a ser elaborado

pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará para a
implantação de 81 (oitenta e um) novos leitos de UTI (Hospital
Regional do Sudeste do Pará) e Secretaria Municipal de Saúde de
Marabá para a ampliação de 446 (quatrocentos e quarenta e seis)
leitos gerais e implantação de 28 (vinte e oito) novos leitos de UTI
((rede hospitalar de Marabá)), contemplando leitos adultos, pediátricos
e neonatais;
b)

Projeto de instalação dos novos leitos gerais e de Unidades de

Terapia Intensiva;
c) Providenciarem garantia orçamentária para as obras, aquisição de
equipamentos e recursos humanos necessários ao serviço.
d)

Implantação

dos

leitos

e

regular

funcionamento

com

equipamentos e recursos humanos suficientes, tudo isso seguindo o
disposto no cronograma homologado em juízo.
e) Considerando que a lide envolve os bens jurídicos relativos a saúde
e a vida, sendo eles de fundamental importância e utilização, seja
fixada, já na concessão da tutela antecipada, multa diária à base de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento da medida
judicial determinada, para cada réu, além do bloqueio das verbas do
valor necessário para o cumprimento da cominação judicial.

f) Ao final, sejam JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS
PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada e condenando os
requeridos nas seguintes obrigações de fazer: Estado do Pará à
implantação de 81 (oitenta e um) novos leitos de UTI (Hospital
Regional do Sudeste do Pará) e Município de Marabá, à ampliação de
446 (quatrocentos e quarenta e seis) leitos gerais e implantação de 28
(vinte e oito) novos leitos de UTI (rede hospitalar de Marabá), ambos
contemplando leitos adultos, pediátricos e neonatais, garantido o
regular funcionamento com equipamentos e recursos humanos
suficientes, conforme estudo solicitado no item 1.a; fixando prazo para
cumprimento

e

fixando

medida

cominatória

em

caso

de

inadimplemento;
g) Sejam também condenados os réus ao pagamento de indenização
a título de DANO MORAL COLETIVO, no valor de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais) nos termos da fundamentação supra, ou outra
quantia a ser arbitrada pelo douto juízo, destinada ao Fundo Estadual
do Ministério Público ou a órgãos/instituições ou programas/projetos
públicos ou privados, que tenham objetivos filantrópicos, culturais,
educacionais, científicos, de assistência social, preferencialmente
relacionados ao serviço público de saúde, nos termos dos artigos 5°,
§ 6°, e 13 da Lei n° 7.347/85.
g) Em caso de bloqueio das verbas, conforme item IV (quatro) deste
pedido, seja após o provimento final, revertidos os valores para o
cumprimento da obrigação de fazer proposta nesta demanda, com
fulcro no art. 497 do NCPC (tutela inibitória);

A demanda encontra-se na fase processual para intimação do Município de
Marabá e do estado do Pará, na forma do art. 246, § 1º do CPC, para se manifestarem
quanto ao pedido liminar no prazo em 15 (quinze) dias.
Ocorre que antes de solucionada a questão na ACP mencionada, a pandemia
do Corona Vírus se instalou, tendo sido em em 03 de fevereiro de 2020 declarado Estado
de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, por meio da edição da
Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, definiu o
Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo
nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, cujo controle
recai sobre a Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS. Além disso, o MS divulgou o

Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus, documento
essencial para a definição das estratégias de atuação. ;
Esta promotoria instaurou o Procedimento Administrativo nº 000105-940/2020
visando o acompanhamento das políticas públicas voltadas ao enfrentamento do
Corona Vírus no município de Marabá.
Determinou-se ao Oficial de diligências apurasse as medidas que os hospitais
municipais estavam realizando para o recebimento dos pacientes, tendo sido verificado o
seguinte:

1 - HOSPITAL DE CAMPANHA

CERTIDÃO OFICIAL
Certifico que consoante determinação em CARÁTER ESPECIAL e
URGENTE da promotoria de justiça de Marabá, por meio da Ordem
de Diligência 002/2020 MP/PA 6ª PJMAB, este oficial diligenciou dia
15/04/2020 no HOSPITAL DE CAMPANHA localizado à Rodovia BR155, Bairro Nova Marabá para averiguar a situação dos leitos do
referido hospital, verificar quantos leitos são equipados com
respiradores, quantidade de médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, entre outros profissionais devidamente capacitados para
o enfrentamento do COVID-19 naquela unidade de tratamento. Noutro
giro, o objetivo da vistoria também se fez para verificar a
disponibilização de insumos, EPI’s e demais materiais necessários
para garantir a segurança dos profissionais de saúde que atuarão
naquela unidade hospitalar de emergência.
No local, após as formalidades legais, este oficial foi recebido pelo
senhor Ivaldo Ângelo Cintra Júnior, profissional médico, e pelo senhor
Kleber Somagere (14)98162-3300, diretor do Hospital de Campanha
de Marabá.
Apresento sucinto relatório da vistoria.
O Hospital de Campanha foi inaugurado dia 14/04/2020, no período
noturno. As instalações do hospital foram adaptadas a partir da
ocupação do prédio do Centro de Convenções, localizado próximo ao
Hospital Regional de Marabá. Os equipamentos e mobiliários do
hospital são novos e em perfeito estado de conservação. Há equipes
escaladas em regime de plantões para manter a unidade hospitalar
funcionando 24(vinte e quatro) horas por dia. O hospital tem todos os

kits e equipamentos de segurança para os seus funcionários. A
estrutura comporta 120 (cento e vinte) leitos, divididos em 03 blocos;
A, B, C. O bloco “A” mantem 03(três) enfermarias clinicas com 60
(sessenta) leitos. O bloco “B” mantém 02(duas) enfermarias com 48
(quarenta e oito) leitos. O bloco “C” mantém (01) enfermaria de
estabilização com 12 leitos. Todos os 120 (cento e vinte) leitos serão
equipados com oxigênio (em andamento as obras de instalação). A
unidade hospitalar de Campanha conta com 01 (um) único
respirador para toda a estrutura. Da inauguração do hospital até o
momento da vistoria, 14h44min, não havia registro da entrada de
qualquer paciente. O Hospital de CAMPANHA funciona com o
protocolo “portas Fechadas”. A regulação é realizada pela SESPA.
Às perguntas, o diretor do hospital de Campanha, Kleber Somagere
respondeu:

Que a proposta do Hospital de Campanha não

contempla a instalação de UTI’s; Que o Hospital de Campanha
funciona como retaguarda e suporte para aliviar a lotação no
Hospital Municipal e Hospital Regional; Que o Hospital de
Campanha não tem suporte médico e de equipamentos para
receber pacientes graves do COVID-19; Que o hospital de
Campanha funcionará como isolamento para pacientes em
situação leve ou moderada, desde que devidamente regulados
pela SESPA.
Satisfeitos os requisitos da diligência, reduzo a termos as
constatações verificadas in loco, dato, assino e dou fé para que
produza todos os efeitos legais.

Marabá, 16 de abril de 2020.

Geismario Silva dos Santos.
Oficial de Promotoria MP/PA
Matrícula 999.915
2 – HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ

CERTIDÃO OFICIAL
Certifico que consoante determinação em CARÁTER ESPECIAL e
URGENTE da promotoria de justiça de Marabá, por meio da Ordem

de Diligência 003/2020 MP/PA 6ª PJMAB, este oficial diligenciou dia
16/04/2020 no HOSPITAL REGIONAL DE MARABÁ localizado à
Rodovia BR-155, Bairro Nova Marabá para averiguar a situação dos
leitos

do referido hospital destinados para atender pacientes do

COVID-19, verificar quantos leitos são equipados com respiradores,
quantidade de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre
outros profissionais devidamente capacitados para o enfrentamento
do COVID-19 naquela unidade de tratamento. Noutro giro, o objetivo
da vistoria também se fez para verificar a disponibilização de insumos,
EPI’s e demais materiais necessários para garantir a segurança dos
profissionais de saúde que atuarão naquela unidade hospitalar de
emergência.
No local, após as formalidades legais, este oficial foi recebido pelos
senhores Valdemir, diretor Geral do HRM, Rosialdo lobato, Diretor
Assistencial e Cassiano Barbosa, profissional médico e Diretor
Técnico daquela unidade hospitalar.
Apresento sucinto relatório da vistoria.
O Hospital Regional de Marabá funciona com 20 (vinte) leitos de
UTI adulto. Por ocasião da vistoria, 16/04/2020, às 11h15min,
100% (totalidade) dos leitos de UTI estavam ocupados. O hospital
dispõe de 44 (quarenta e quatro) respiradores, com 35 (trinta e
cinco) distribuídos e em operação na unidade hospitalar,
havendo 09(nove) respiradores livres, sem utilização, todavia,
prontos para entrar em operação. Toda a equipe de profissionais
está devidamente capacitada para o enfrentamento da COVID-19,
inclusive com amplo suporte de EPI’s e outros equipamentos de
segurança, com aplicação rigorosa de todos os protocolos
instituídos pelo Ministério da Saúde.
Atualmente o HR mantém um plano de atuação, denominado “Plano
A” com reserva de 02 (dois) leitos de UTI´s para pacientes COVID-19.
Os leitos estão ocupados atualmente com 01 (um) paciente testado
positivamente 01 (um) leito ocupado com paciente suspeito, com
testagem ainda não confirmada. Diante da ausência de condições
atuais para receber novos pacientes COVID- 19, perguntada, a equipe
da direção relatou sobre a existência de um segundo plano
emergencial, denominado “Plano B” que reservará 10(dez) leitos de

UTI para pacientes COVID-19, retirando-os da demanda regular do
hospital, sem acréscimos de novos leitos de UTI.
Inquiridos ainda sobre a impossibilidade de aplicar o plano “B”,
considerando que depende de uma hipótese de esvaziamento dos
leitos de UTI, normalmente ocupados integralmente, a equipe
apresentou a terceira alternativa, que denominaram de “Plano C”. Este
terceiro plano consiste basicamente na utilização dos 31 (trinta e um)
leitos da clínica cirúrgica ou utilização do setor de hemodinâmica para
aparelhar novos leitos de UTI, talvez 10 (dez) novos leitos, conforme
disponibilidade de equipamentos e profissionais médicos. O HRM não
dispõe de Kits para teste rápido do COVID- 19.
Às perguntas, o Diretor do Hospital de geral do HRM Valmir em
consonância

com

o

Diretor

Técnico

Cassiano

Barbosa,

responderam: Que o HRM não tem um plano emergencial de
combate

a

COVID-19

pronto

para

por

em

execução

imediatamente; Que a proposta do plano “B” levará um prazo
estimado de 10 (dez) dias para ser operacionalizado, caso seja
aprovado; Que o plano “C” está mais distante de efetiva
consolidação, considerando as demandas com profissionais
médicos, equipamentos e elevados custos operacionais.
Por fim, perguntados efetivamente sobre

a proposta de

funcionamento do Hospital de Campanha sem o oferecimento de leitos
de UTI, e ainda da ausência de proposta daquela unidade hospitalar
para enfrentar os casos severos de COVID- 19, a equipe técnica
asseverou que o protocolo e proposta adotados pelo Hospital de
campanha deve ser revista INCONTINENTI sob pena de instalarse nos próximos dias uma crise insustentável, considerando que
o HMM e o HRM não tem o mínimo suporte para referenciar todas
as demandas dos 21 (vinte e um) municípios, na iminente
possibilidade de ocorrência de novos caos em números mais
expressivos.
Satisfeitos os requisitos da diligência, reduzo a termos as
constatações verificadas in loco, dato, assino e dou fé para que
produza todos os efeitos legais.

Marabá, 16 de abril de 2020.

Geismario Silva dos Santos.
Oficial de Promotoria MP/PA
Matrícula 999.915

Diante

da

diligência

se

providenciou

a

expedição

da

Recomendação Conjunta nº 025/2020-MP/6ªPJMAB determinando:

1) À Direção da 11ª Regional de Saúde de Marabá em conjunto com
a Pró Saúde através da Direção do Hospital Regional do Sul e Sudeste
do Pará Dr. Geraldo Veloso, IMEDIATAMENTE:

I. Elaborem e apresentem Plano Emergencial referente à atuação do
Hospital Regional do Sudeste do Pará no enfrentamento ao
coronavírus COVID-19, de acordo com os parâmetros estabelecidos
pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde e Planos
Nacional e Estadual de Contingenciamento do Estado do Pará;
II. IMEDIATAMENTE promovam a implementação no Hospital
Regional do Sul e Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso as seguintes
medidas:

a) A instalação dos 09 (nove) respiradores que estão livres e prontos
para entrar em operação em local de isolamento;
b) Garantia de, no mínimo, 10 (dez) leitos de UTI exclusivos para
atendimento aos casos de COVID-19, mantendo o devido isolamento,
havendo previsão de aumento deste número de acordo com a
demanda;
c) A lotação de corpo técnico completo e específico (médicos,
enfermeiros, técnicos, dentre outros) para compor a equipe de
atendimento para os novos leitos;
d) Adequar e destinar espaço necessário para possível ampliação de
mais leitos com respiradores, mantido o isolamento;
e) Adotarem as medidas necessárias junto ao Governo Estadual para
a ampliação de leitos de UTI;
f) fornecer e fiscalizar o uso de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) para os profissionais da saúde, com base na Nota Técnica NG
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA1 e outras normas aplicáveis, a
saber, álcool a 70% para desinfecção das mãos; gorro; óculos de

proteção ou protetor facial; máscara cirúrgica; máscaras N95, FFP2
ou equivalente; avental; luvas de procedimento;
g) disponibilização ampla e farta de material para higienização das
mãos pelos trabalhadores, com lavatório/pia com dispensador de
sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com
tampa e abertura sem contato manual, em todos os ambientes onde
circulem estes trabalhadores;
h) disponibilização ampla e farta de material para higienização das
mãos dos pacientes e acompanhantes, com lavatório/pia com
dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel
toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual, em todos os
ambientes onde circulem estas pessoas;
i) Instalação de alertas visuais (cartazes, placas e pósteres) na entrada
dos serviços de saúde e em locais estratégicos (como áreas de
espera, elevadores e lanchonetes), com advertências específicas
sobre os cuidados a serem tomados, no ambiente hospitalar, quanto
ao contágio da COVID-19.

Em resposta a Pró saúde informou a destinação de 10 leitos de UTI em
isolamento para atender pacientes COVID-19 e que estaria enviando proposta de aditivo
para a ampliação dos leitos de UTI à SESPA.
Veja Excelência que apesar de solicitado um plano de enfrentamento ao
Hospital Regional em 21 de março de 2020. Nenhuma medida foi adotada junto à SESPA
com a antecedência devida. Foi necessária uma recomendação para garantir os leitos de
isolamento e nesta data ainda estão preparando uma proposta para ampliar os leitos, o que
demonstra um despreparado gerencial terrível diante da pandemia que enfrentamos que
demanda medidas urgentes dos gestores.
O colapso na ocupação dos leitos já é anunciado, tanto que no Boletim de 26 de
abril já com registro de 5 óbitos, observou-se que a ocupação dos leitos do Hospital
Regional com casos suspeitos estava em 70%! Portanto, qualquer agravamento dos casos
já ensejará a ocupação total dos leitos do Hospital Regional.
Ainda, observa-se que há espaço para ampliação de leitos de UTI no Hospital
Regional, mas segundo os Diretores do referido nosocômio, ainda assim ficarão
desabastecidos de respiradores.

3 - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABÁ

CERTIDÃO OFICIAL
Certifico que consoante determinação em CARÁTER ESPECIAL e
URGENTE da promotoria de justiça de Marabá, por meio da Ordem
de Diligência 003/2020 MP/PA 6ª PJMAB, este oficial diligenciou dia
16/04/2020 no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABÁ localizado à
Folha 17, Quadra Especial, Bairro Nova Marabá para averiguar a
situação dos leitos

do referido hospital destinados para atender

pacientes do COVID-19, verificar quantos leitos são equipados com
respiradores, quantidade de médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, entre outros profissionais devidamente capacitados para
o enfrentamento do COVID-19 naquela unidade de tratamento. Noutro
giro, o objetivo da vistoria também se fez para verificar a
disponibilização de insumos, EPI’s e demais materiais necessários
para garantir a segurança dos profissionais de saúde que atuarão
naquela unidade hospitalar de emergência.
No local, após as formalidades legais, este oficial foi recebido pelo
Diretor Administrativo Fabrício e pela Coordenadora de Enfermagem
Michele Nunes.
Apresento sucinto relatório da vistoria.
O Hospital Municipal de Marabá funciona com 03 (três) leitos de
UTI adulto, internos. Foi montada uma Unidade de Cuidados
Especiais- UCE- especificamente para o enfrentamento do
COVID- 19. Nesta UCE (área externa) tem 05 (cinco) leitos de UTI
equipados com respiradores. Por ocasião da vistoria, 16/04/2020,
às 12h15min, 03 (três) leitos estavam ocupados, sendo, 02 (dois) com
pacientes testados positivos para o COVID- 19, 01(um) ocupado com
paciente suspeito em estado grave. Dos 02 (dois) leitos desocupados,
um poderá ser ocupado a qualquer momento em razão de um paciente
suspeito de COVID- 19 em estado grave que apresenta dessaturação
e que atualmente ocupa um leito de estabilização. Esse último leito de
UTI foi desocupado na data de hoje em razão do óbito de um paciente
com sintomas do COVID- 19, com teste aguardando o resultado. Os
profissionais relataram que os exames são encaminhados para a
capital do Estado e demora cerca de 15 (quinze) dias para sair a
notificação dos resultados. A paciente que veio a óbito deu
entrada

no

HMM

no

último

dia

15/04/2020.

O

Diretor

administrativo deu previsão para até o dia 23/04/2020 a estrutura

da UCE agregar mais 03 (três) leitos. O HMM ainda mantém 03
(três) leitos de UTI internos para atender as demandas de
pacientes não infectados por COVID- 19. O HMM instalou na
entrada uma tenda que funciona como triagem para definir o
protocolo de atendimento. A UCE tem uma estrutura de
isolamento total, ala intermediária com os leitos de estabilização
e uma área de triagem. As instalações da UCE foram adaptadas
no prédio da nova lavanderia, não inaugurada. O Diretor técnico
definiu que existe um plano emergencial para instalar os 03 (três)
novos leitos de UTI no prédio do setor psicossocial. O HMM não tem
os Kits para realizar os testes rápidos de COVID- 19. Toda a equipe
de profissionais está devidamente capacitada para o enfrentamento
da COVID-19, inclusive com amplo suporte de EPI’s e outros
equipamentos de segurança, com aplicação rigorosa de todos os
protocolos instituídos pelo Ministério da Saúde.
Às perguntas, o Diretor do Hospital Municipal de Marabá em
consonância com a Diretora de Enfermagem, responderam: Que
o HMM enfrenta severas dificuldades para regular os pacientes
com COVID- 19 para o Hospital Regional de Marabá; Que mesmo
com o plano de enfrentamento da COVID- 19 o HMM está à beira
do colapso; Que mesmo não sendo seguro para os pacientes
internados, poderão utilizar os 03 (três) leitos de UTI internos;
Que na hipótese de surgimento de novos casos graves de
pacientes suspeitos de COVID- 19 com necessidade de UTI, a UCE
não terá suporte para grandes demandas.
Por fim, o diretor Fabrício fez questão de indicar a necessidade
de olhar com outros olhos o protocolo adotado pelo Hospital de
Campanha. “Dentro em breve, logo, teremos dois hospitais
lotados com pacientes COVID- 19 e em contraste um imenso
Hospital de Campanha, incapaz de atuar no enfrentamento da
pandemia no município de Marabá” (textuais). O diretor ainda
apelou para a intervenção do Ministério Público e do Poder
Judiciário para equacionar as ações do governo do Estado em
harmonia com os esforços do município de Marabá a fim de reunir
esforços simultâneos URGENTES, em tempo.

Satisfeitos os requisitos da diligência, reduzo a termos as
constatações verificadas in loco, dato, assino e dou fé para que
produza todos os efeitos legais.

Marabá, 16 de abril de 2020.

Geismario Silva dos Santos.
Oficial de Promotoria MP/PA
Matrícula 999.915

Neste aspecto, deve-se considerar o seguinte:

a)

Parte destes leitos, certamente, já se encontra ocupada e será

também responsável por atender outras enfermidades;
b)

a curva de crescimento da COVID-19 é exponencial e apenas

poucos dias podem alterar completamente o cenário presente;
c)

o número de casos registrados atualmente não reflete a

realidade – uma vez que o Brasil tem registrado apenas casos graves
e é um dos países que menos testes realiza no mundo;
d)

5% das pessoas acometidas com a COVID-19 precisam de

internação em UTI. Num cenário bastante otimista, conforme projeção
de dados já apresentada, em apenas 1 semana ou até antes, pode-se
presenciar o colapso do sistema de saúde de Marabá.

Não é demais destacar que o Sistema de Saúde de Marabá, que é bastante
precário, atende diversas regiões do Sul e Sudeste do Pará, locais estes que sequer
possuem estrutura básica. Ou seja, se não forem tomadas medidas urgentes para a
compra de respiradores e a instalação de leitos de UTI, o município será invadido pelo
caos.
No boletim epidemiológico atualizado na data de 26/04/20, constava a seguinte
informação: a presença de 16 pacientes confirmados, 38 descartados, 29 em análise, 04 altas
e 05 óbitos, trata-se de informação empírica e que não apresenta qualquer nível de segurança,
vejamos:

Sabe-se que o sistema público de saúde em Marabá funciona no limite da
contingência, sendo certo que a propagação descontrolada do novo coronavírus na região
não demoraria a provocar o colapso. Some-se a isso o fato de que os municípios do entorno
utilizam os serviços de saúde de Marabá como referência, o que tornaria ainda mais difícil
a oferta de retaguarda para a população eventualmente infectada.
Da análise dos dados se observa que os municípios abrangidos pela 11ª Regional de Saúde
e que são encaminhados para atendimento pelo Hospital Regional Geraldo Veloso sediado
em Marabá, estão com déficit de leitos gerais, somando a quantia aproximada de
1.909,00 (Hum milhão novecentos e nove). No que se refere à UTI somente os municípios
de Marabá e Tucuruí possuem leitos e ainda em grande déficit. Por este fato o município
de Marabá está sobrecarregado atendendo a população de outros municípios que vem se
omitindo na estruturação de seus hospitais e encaminham pacientes à rede hospitalar de
Marabá em muitos casos sem regulação, vindos de ambulância diretamente para o pronto
socorro, sem qualquer garantia de leitos, gerando um verdadeiro caos nos serviços.
Mesmo nos melhores cenários, retardando a transmissão e aumentando os
recursos do sistema de saúde, as previsões amplamente divulgadas por especialistas
sanitaristas, epidemiologistas e são de que devem faltar leitos de UTI e respiradores e
ventiladores pulmonares para parte importante dos doentes.
Sabe-se que o Hospital Municipal de Marabá executa um importante papel na rede
pública de saúde, pois somente Hospital Regional não conseguiria atender todos os pacientes
da 11ª Regional de Saúde (23 municípios).
No município de Marabá, o HMM é o local onde se fazem as maiores intervenções
de saúde nos indivíduos com situação de agravo à saúde, de média e já deveria estar
atendendo em alta complexidade, uma vez que, torna-se extremamente necessário a
concentração de maior quantidade de tecnologia, de especialistas e de capacitação técnica.
Assim o HMM deveria desenvolver atenção especial às enfermidades, com
diagnóstico, tratamento, reabilitação e atendimento de emergências, deveria estar atendendo
pacientes de várias especialidades.

Conforme apurado, o município de Marabá apesar das medidas plausíveis
adotadas pelo Hospital Municipal, não diligenciou no sentido de instalar leitos de UTI
apesar de ter sido contemplando com equipamentos suficientes para 10 leitos através
de emenda parlamentar. Bem assim, não providenciou a instalação de aparelho de
tomografia imprescindível neste momento para diagnóstico e acompanhamento dos
pacientes suspeitos ou acometidos por COVID-19, sendo inclusive recomendado
quanto à este aspecto, conforme documentação anexa.

CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS

No caso do Hospital de Campanha, conforme se verifica em consulta realizada
no site da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará11 fora instalado no Carajás Centro
de Convenções, sede municipal de Marabá (sudeste paraense), Hospital de Campanha com
120 (cento e vinte) leitos distribuídos por uma área de 4 mil metros quadrados. O
Hospital de Campanha foi entregue no dia 14/04/20, com a participação, por videoconferência,
do governador Helder Barbalho, estando no local o secretário Regional de Governo do Sul e
Sudeste do Pará, João Chamon.
Devido a inúmeras denúncias de negativas de atendimento/transferência de
pacientes para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, determinou-se a realização de vistoria
“in locu” nos Hospitais de Marabá (Regional e Municipal), bem como, no Hospital de
Campanha, tendo sido constatado que (...) O hospital tem todos os kits e equipamentos de
segurança para os seus funcionários. A estrutura comporta 120 (cento e vinte) leitos, divididos
em 03 blocos; A, B, C. O bloco “A” mantem 03(três) enfermarias clinicas com 60 (sessenta)
leitos. O bloco “B” mantém 02(duas) enfermarias com 48 (quarenta e oito) leitos. O bloco “C”
mantém (01) enfermaria de estabilização com 12 leitos. Todos os 120 (cento e vinte) leitos
serão equipados com oxigênio (em andamento as obras de instalação). A unidade
hospitalar de Campanha conta com 01 (um) único respirador para toda a estrutura. Da
inauguração do hospital até o momento da vistoria, 14h44min, não havia registro da entrada
de qualquer paciente. O Hospital de CAMPANHA funciona com o protocolo “portas Fechadas”.
A regulação é realizada pela SESPA(...).
A fim de robustecer a ação, oficiou-se ao à Secretaria de Saúde Pública do Estado
do Pará solicitando informações e a cópia do contrato de gestão firmado entre a SESPA e o
Instituto Nacional de Assistência Integral para operacionalização, gestão e administração do
Hospital de Campanha de Marabá. A SESPA encaminhou a documentação solicitada. Da
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leitura da 1ª Cláusula contratual percebe-se que o serviço contratado seria para regime de 24
(vinte e quatro) horas, em todos os dias da semana, de casos de coronavírus e/ou
síndromes respiratórias agudas que necessitem de respiração.
Como se comprovará pela documentação anexada à Ação, nem mesmo nos
melhores cenários os cidadãos conseguirão atendimento médico no município. Pessoas irão
morrer porque não há respiradores suficientes para atender 21 (vinte e um) municípios,
população estimada em 1,5 milhão de pessoas (regiões Sul e Sudeste do Pará). A
estrutura do Hospital de Campanha entregue pelo governo não ajudará a reforçar o
atendimento nas regiões, nem tampouco ajudará a não sobrecarregar os hospitais
regionais de Marabá e as demais unidades municipais.
Como já dito anteriormente, não há previsão de leitos suficientes para o
atendimento da demanda de 23 municípios que compõe a 11ª Regional de Saúde.
No dia 02/04/2020, foi publicado no Diário Oficial os contratos entre o governo do
Pará e as Organizações sociais que administraram os espaços de Hospital de Campanha, por
120 dias. O valor compactuado com a empresa que administrará o Hospital de
Campanha de Marabá é o de R$ 5.794.560,00 (cinco milhões e setecentos e noventa e
quatro mil e quinhentos e sessenta reais). Vale ressaltar que neste contrato não está incluída
a aquisição de respiradores. Trata-se apenas de leitos simples sem estrutura para pacientes
graves.

Excelência, com todo esse valor contratado só havia um aparelho respirador
e nenhum leito de UTI no Hospital de Campanha, conforme Certidão Oficial que ora se
anexa. Percebe-se pela leitura do contrato que não houve a contratação do serviço de
respiradores, nem mesmo de diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, como
tomografia, exames laboratoriais e raio-x. Até os pacientes que possivelmente ficarem

internados no Hospital de Campanha ficarão sem receber o tratamento e acompanhamento
de sua enfermidade, visto que no município não há serviço de imagem capaz de atender a
demanda dos municípios.
Há extrema necessidade de disponibilizar pelo menos 50% dos leitos do Hospital
de Campanha para pacientes de alta complexidade, com o uso de respiradores para garantir
o tratamento dos pacientes que por ventura estiverem internados em suas dependências e
tiverem piora no quadro clinico, uma vez que o Hospital Regional não possui leitos
suficientes.
Ainda, não houve a reforma ou adequação no Hospital Regional para receber
pacientes infectados com o COVID-19, conforme os parâmetros estabelecidos pela
OMS. O Hospital Municipal de Marabá não é de alta complexidade, não podendo
assumir sozinho o atendimento de paciente de 21 municípios.
Sabe-se que nos casos graves, o novo coronavírus produz um processo
inflamatório em todo o corpo, mas principalmente nos pulmões, gerando pneumonia e
prejudicando a capacidade respiratória. O suporte ventilatório garantido pelo aparelho,
portanto, faz-se necessário e normalmente está disponível apenas em leitos de Unidades de
Terapia Intensiva (UTI).
Dentre os 20% das pessoas que, infectadas pelo novo coronavírus,
desenvolvem quadros mais graves da doença e que exigem internação, cerca de 1/4
delas vai precisar do suporte por meio do ventilador pulmonar.
A falta de oxigênio no organismo pode levar a uma falência múltipla dos órgãos.
Pessoas com comorbidades e com deficiência imunológica têm defesas mais lentas e o
problema se acentua, por isso, o caminho é a utilização dos respiradores
O respirador é acionado nos casos mais graves da Covid-19 para dar tempo de o
organismo do paciente se recuperar, e a pessoa, sobreviver. Se o sistema de saúde não tiver
o respirador disponível, as pessoas com insuficiência respiratória grave vão morrer.
Segundo o Ministério da Saúde, há 65.411 ventiladores mecânicos no país, sendo
que 46.663 estão no Sistema Único de Saúde (SUS) e 18.748 na rede privada. Do total, 3.639
encontram-se em manutenção ou ainda não foram instalados. O que essa falta pode
representar?
O respirador é o cerne da pandemia. O que vem trazendo preocupação com a
Covid-19 é a taxa de propagação do vírus, que é rápida. Além disso, o vírus mostrou uma
diferença, sua capacidade de atingir o tecido pulmonar. A possibilidade de lesão pulmonar
gerada pelo novo coronavírus afeta diretamente a respiração.
A necessidade dos respiradores é para as demandas cotidianas. Somado a isso,
vem a sobrecarga com os novos casos da Covid-19. Os sistemas de saúde público e privado
trabalham no limite e, em meio à pandemia, é preciso equacionar o número de pacientes com

necessidade e o número de aparelhos disponíveis. Além disso, a medida do isolamento está
diretamente ligada ao uso do aparelho, o que não foi cumprido em nosso município por tempo
razoável. Por isso, a importância de cumpri-la, pois a demanda será menor o que de fato foi
impossível manter em nosso município tendo em vista os decretos municipais que autorizaram
a abertura do comércio.
Em publicação datada de 25/03 com manchete: COVID-19: PARÁ ADQUIRE 400
RESPIRADORES DA CHINA E BANCADA FEDERAL DISPONIBILIZARÁ R$246
MILHÕES, o governador do estado, Helder Barbalho, em nova coletiva de imprensa em suas
redes sociais nesta quarta-feira (25), atualizou o balanço de casos no Pará: são 7 casos
confirmados, 289 descartados e 137 em análise, anunciando as medidas adotadas pelo
Estado do Pará, mencionando que:
Pará adquire 400 respiradores da China
O governador do estado assinou na tarde desta quarta-feira
(25) o contrato de compra de 400 respiradores e outros equipamentos
que compõem os kits de UTI. O valor da compra é de R$100 milhões e a
estimativa é que os kits sejam entregues na próxima semana.
Após reunião com o governo do estado, a bancada federal
paraense se comprometeu a destinar todas as emendas parlamentares
ao combate ao coronavírus. A decisão disponibilizará R$246 milhões.
Sobre a reunião com governadores de todo o Brasil, Helder
Barbalho anunciou que uma carta elaborada por todos os gestores será
divulgada

posteriormente.

Helder

também

comunicou

que

os

governadores irão manter suas ações de restrição e isolamento em seus
territórios e sugeriu medidas econômicas ao governo federal, como a
disponibilização de recursos do Tesouro Nacional, que teria uma reserva
de R$ 1 trilhão, para distribuição de renda à população nesse período.

No entanto, até a presente data os tais respiradores não chegaram e não se
sabe como serão distribuídos no Estado.
O que acontece nesse momento em nosso estado e município é que o sistema
de saúde terá que acelerar para colocar o maior número de respiradores funcionando.
Os gestores de hospitais públicos e privados terão que acelerar as iniciativas de prevenção e
reparação. Em um cenário de explosão de casos no Brasil, cada respirador representa
uma vida, com a tendência de impactar mais o sistema público.

Definido este parâmetro é preciso agora analisar a cidade de Marabá em aspectos
gerais. Segundo dados extraídos no próprio sítio do IBGE12, a cidade, em 2019, possuía uma
população estimada de Marabá era de 279.349 pessoas.

Como restou enfatizado pelo diretor do Hospital de Campanha “o Hospital de
Campanha não tem suporte médico e de equipamentos para receber pacientes graves
do COVID-19; Que o hospital de Campanha funcionará como isolamento para pacientes em
situação leve ou moderada, desde que devidamente regulados pela SESPA”.
Excelência esse isolamento poderá ser feito na maioria dos casos em residência,
sendo desnecessária e até mesmo irresponsável a contratação por um valor exorbitante de
um serviço que não atenderá as necessidades reais da população afetadas pelo COVID-19.
Conforme o Relatório do I Encontro de otimização das demandas sociojurídicas
para a regularização do Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará somadas as populações
dos municípios chegam ao número de 1.277.117 (um milhão duzentos e setenta e sete mil e
cento e dezessete) habitantes; em passo diametralmente oposto, o Hospital conta com
apenas 38 (trinta e oito) Leitos de UTI e 77 (setenta e sete) leitos gerais. A 11ª REGIONAL
DE SAÚDE atende os municípios de Marabá, Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Brejo
Grande do Araguaia, Breu Branco, Canãa dos Carajás, Eldorado dos Carajás, Goianésia do
Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Palestina do Pará,
Parauapebas, Piçarra, Rondon do Pará, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do
Araguaia, São João do Araguaia e Tucuruí.
Para ratificar as informações, colaciono a publicação do dia 16 de abril de 2020
do Diário Oficial, onde a Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará
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-CIB-SUS-PA, informou oficialmente o quantitativo de leitos ofertados no Hospital Regional do
Sudeste do Pará e no Hospital de Campanha para os pacientes com COVID-19, vejamos:

ANEXO 1
DESCRITIVO DE LEITOS CLÍNICOS E UTI ADULTO E PEDIÁTRICA.

Assim, percebe-se a total falta de investimento e organização administrativa,
sanitária, financeira, operacional, dentre outras, dos Requeridos em garantir o direito
constitucional à saúde dos cidadãos que compõe a 11ª Regional em saúde, tendo em vista a
INCONTINENTI crise na saúde pública que irá se instalar nos próximos dias devido à
ocorrência da transmissão comunitária no município de Marabá.
Vale ressaltar que a previsão de ampliação dos serviços de UTI no município
proposta é totalmente ínfima diante da necessidade. Ademais, os 12 leitos de UTI
previstos para o Hospital de Campanha não foram instalados da mesma forma que os
3 leitos indicados para o Hospital Regional. O mais absurdo é que não há proposta de
instalação de leitos no Hospital Municipal!
Por seu turno, imprescindível a instalação de leitos de UTI no Hospital
Municipal de Marabá, além da aquisição de mais respiradores pelo ente municipal e a
instalação do tomógrafo.

As pessoas têm o direito de receberem tratamento adequado e eficiente, pois
como já dito na atual conjuntura da saúde pública cada respirador representa uma vida.
Os gestores de hospitais públicos e privados terão que acelerar as iniciativas de prevenção e
reparação.

1.3.DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Antes mesmo de adentrarmos no mérito da matéria que será versada, ressalta-se
a necessidade de reforço das asserções pertinentes à legitimidade do Ministério Público para
o ajuizamento desta Ação Civil Pública, existindo expressa determinação legal e sedimentado
entendimento jurisprudencial, na defesa dos interesses mais caros da sociedade,
notadamente quando se encontra em defesa dos direitos indisponíveis assegurados pela
Constituição Federal.
Especificamente, no que tange ao direito à saúde, a legitimidade do Ministério
Público deflui do texto constitucional, artigo 127, “caput” e artigo 129, inciso III, inserindo o
Ministério Público como um dos legitimados para defesa coletiva dos cidadãos, representando
a saúde um direito de todos e um dever do Estado, devendo os entes públicos criarem
condições de atendimento em postos de saúde, hospitais, programas de prevenção,
medicamentos, entre outros, em atendimento universal e integral.
O Ministério Público, ao ajuizar a Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e
Município de Marabá, firmou sua pretensão atrelada ao seu perfil constitucional, na qualidade
de guardião da sociedade, vez que possui, dentre outras, a atribuição de promover a Ação
Civil Pública, objetivando proteger interesses difusos e coletivos, nos moldes esquadrinhados
nos artigos 129, III da Constituição Federal, compaginado com o artigo 1º da Lei 7347/85,
aditado pelo artigo 110 da Lei 8078/90 e ainda o exercício da atividade protetiva dos interesses
individuais homogêneos, estes últimos decorrentes de origem comum, dispostos no artigo 81,
inciso III em cotejo com o artigo 82, inciso I; artigos 91 e 92 todos do Código do Consumidor.
Vislumbrando a narrativa fática, será facilmente constatada que a demanda se
encontra conectada à defesa dos interesses difusos, representados pelos pacientes,
indistintamente tutelados, que necessitam da disponibilização de leitos de Unidade de Terapia
Intensiva, potencialmente usuários dos serviços de saúde que não estão sendo prestados
pelo Estado do Pará e Município de Marabá, respeitando a segurança e continuidade da
atividade e, interesses coletivos “stricto sensu”, representados por usuários, pacientes que
necessitam de assistência quando efetivamente buscam atendimento em serviço
especializado, estando o Ministério Público, nestes moldes, legitimado para defesa
correspondente em juízo, pois se trata de interesses metaindividuais, onde não se pode,

posteriormente, quantificar os interessados, necessitados ou não, no momento, de
assistência, através dos serviços de saúde prestados pela administração pública.
Neste diapasão, não podemos deixar de definir que o dano, pelo não atendimento
adequado aos pacientes que carecem de internação, crianças, jovens, adultos e idosos,
diante da deficiência do serviço do Estado do Pará atinge toda a coletividade de usuários,
esteja ou não necessitando dos serviços de forma imediata, projetando o legislador à
transparência da relação, porquanto a Constituição de 1988 traz em seus dispositivos o
acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o artigo 1° da Carta
Magna, inciso III, coloca a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado
Democrático de Direito.
Seria de bom alvitre registrar que os direitos e interesses difusos são todos
aqueles transindividuais, de natureza indivisível, que somente poderão ser considerados
como um todo e seus titulares são pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de
fato, importando a legitimidade do Ministério Público; igualmente na hipótese de interesses
coletivos “stricto sensu”, também constituindo transindividuais, de natureza igualmente
indivisível, de que são titulares grupo, categoria ou classe de pessoas, ligadas entre si ou com
a parte contrária por relação jurídica base, ou seja, são indeterminadas, mas determináveis
enquanto grupo, categoria ou classe de pessoas, neste rol enquadrando-se também os
usuários dos serviços públicos indispensáveis.
A legitimação para agir nas ações coletivas encontra-se vinculada à figura da
substituição processual e a sua análise possui duas fases. A primeira quando se verifica a
autorização legal para que possa o Ministério Público substituir os titulares coletivos do direito
afirmado e a segunda, quando é formalizado o controle “in concreto” da adequação da
legitimidade para aferir se estão realmente presentes os elementos que assegurem a
representatividade adequada dos direitos em epígrafe.
Na hipótese versada, a ausência de atendimento adequado aos pacientes que
aguardam por leitos de UTI para tratamento da COVID-19, representa considerável risco à
sanidade da prestação dos serviços públicos essenciais, que objetiva a estabilização de
pacientes em estado grave não havendo dúvidas quanto à legitimidade arguida, notadamente
para que seja preservada a tutela dos interesses versados, evitando o número crescente de
ações individuais para o mesmo destino.
Registra-se, ainda, que referente à legitimação do Ministério Público para
defender juridicamente interesses indisponíveis, de ordem pública e social, ressai do próprio
conceito de ações e serviços de relevância pública, adotado pelo artigo 197 do texto
constitucional, norma preceptiva, devendo ser entendido desde a verificação de que a
Constituição de 1988 adotou como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa
humana.

Assim, a tutela dos interesses sociais nada mais é do que o amparo dos anseios
da própria sociedade, vale dizer difusos e coletivos, sendo estes todos ligados a uma gama
determinada de pessoas, sem que se possa individualizar cada uma delas. Deve o Ministério
Público, como instituição de previsão constitucional, imprescindível ao Estado democrático de
direito, que tem como finalidade precípua a correta observância da lei, principalmente quando
haja indisponibilidade ou coletividade dos interesses, zelar pelo pleno exercício de suas
funções, resguardando os interesses preditos, evitando a ocorrência de dano coletivo,
reconhecendo que a saúde é um bem legalmente protegido, sendo essencial que além da
simples declaração da norma jurídica, seja integralmente respeitada e plenamente garantida
ao cidadão sua eficácia, atendendo às necessidades sociais.
A saúde, diante do mandamento constitucional, insculpido no artigo 6º, constitui
um dos direitos sociais do cidadão, figurando no rol das garantias fundamentais, prevista no
Título II da Carta Magna e, com fulcro no artigo 197, “são de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.
Analisadas as questões postas, sobretudo a deficiência da assistência aos
pacientes que necessitam de atendimento médico e leitos em urgência e emergência, decorre
lesão à saúde dos cidadãos marabaenses e circunvizinhos atendidos nos hospitais públicos
de Marabá e do Hospital Regional do Sudeste do Pará, constituindo direito difuso e é em
decorrência da situação vislumbrada que se vê o Ministério Público vinculado à promoção da
Ação Civil Pública.
De lado diametralmente oposto, com legitimação ativa “ad causam”, no polo
passivo, os Requeridos tem dever constitucional de assegurar a prestação de assistência à
saúde pública aos administrados, constituindo parte sobre a qual há de recair os efeitos da
pretensão deduzida, impondo-se, através da ordem judicial, o cumprimento do seu mister
constitucional de prestar assistência em suas unidades próprias ou contratadas, inclusive com
a devida disponibilização de leitos em quantidade adequada.
Fica assim patente a adequação da via processual eleita para a obtenção da
prestação jurisdicional, da mesma forma que fica configurada a violação de interesses e
direitos difusos daqueles que povoam o Município de Marabá e também o sudeste do Estado
do Pará, adstritos à rede de saúde pactuada que compõem a 11ª Regional de Saúde.

2. DO DIREITO
O Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional –
ESPIN, foi declarado em 03 de fevereiro de 2020, por meio da edição da Portaria MS nº

188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, definiu o Centro de
Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional de
gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, cujo controle recai sobre
a Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS. Além disso, o MS divulgou o Plano de
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus, documento essencial
para a definição das estratégias de atuação.
Assim, diante da necessidade de responder rapidamente a qualquer
ameaça real que o COVID-19 possa oferecer no território Nacional, foi editada a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, com vigência restrita ao período de decretação de Estado de
Emergência de Saúde Pública de Importância internacional pela OMS (art. 1º), esta lei prevê
uma série de mecanismos de atuação para as autoridades em vigilância da saúde, tais como
isolamentos, quarentenas, requisições de bens e serviços, hipótese de dispensa de licitação,
etc.
O Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro de 2020, divulgou a
confirmação do primeiro caso de infecção pelo COVID-19 em território nacional, evidenciando
a necessidade de atuação conjunta, interinstitucional, e voltada a atuação preventiva,
extrajudicial e resolutiva, em face dos riscos crescentes da epidemia instalar-se no território
nacional, o Conselho Nacional do Ministério, editou a Nota Técnica referente a atuação dos
membros do Ministério Público brasileiro, em face da decretação de Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional para o coronavírus COVID-19.
Até 12 de março, o Brasil registrava 77 casos confirmados do novo
coronavírus. É um número similar ao da Itália dezenove dias antes (62). Nesse período, o
número de casos no país europeu foi multiplicado por 200 e se aproxima de 13 mil. Se o Brasil
não conseguir conter a transmissão e o número de casos seguir a trajetória italiana, a
disponibilidade de leitos nas UTIs pode se revelar um obstáculo para o tratamento dos casos
graves. A situação é mais grave na rede pública. “No Brasil, metade dos leitos de UTI atende
quem tem acesso à saúde suplementar [plano de saúde]. A outra metade atende quem usa o
SUS. Só que 25% da população tem acesso à saúde suplementar e 75% utiliza o SUS. Isso
significa que, no Brasil do SUS, há uma vaga em UTI para cada 10 mil adultos.
Por seu turno diante da emergência que a situação requer a ensejar
políticas públicas céleres e eficazes, principalmente no que se refere à compra de
insumos e equipamentos, o Decreto 7.803/2020, que dispõe sobre autorização para
dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços em razão coronavirus-COVID-19,
sendo publicada a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que “dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de COVID-19”, viabilizando inclusive processo de
dispensa de licitação para aquisição desses materiais conforme artigo 4 º da referida lei.

Por conseguinte, os entes públicos estão municiados de aspectos legais
para viabilizarem, imediatamente, considerando a urgência que a situação requer as políticas
públicas aptas e eficientes ao enfrentamento e controle do COVID -19, sendo a ampliação
dos leitos de UTIs e aquisição de respiradores medidas imprescindíveis a serem
implementadas.

2.1. DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO APLICADOS AO
DIREITO À SAÚDE

Os princípios da prevenção e da precaução são costumeiramente estudados no
Direito Ambiental e indicam que os danos ambientais devem ser evitados, seja porque há
certeza ou maior probabilidade da sua ocorrência (precaução), ou mesmo na hipótese de
incerteza de dano13.
A proteção da segurança é indispensável no Estado Constitucional Democrático
e, diante da sociedade de risco, os princípios da prevenção e da precaução também devem
ser aplicados no direito à saúde e na judicialização da saúde.
É que as tecnologias em saúde, bem como medidas sanitárias ou a ausência
delas, não podem ser utilizadas imprudentemente, sem a proteção e a cautela necessárias.
Por isso que a aprovação e a incorporação de novas tecnologias em saúde
dependem de rigorosa análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC.
Prevenção e precaução também são grandes fundamentos que fixam restrição a
tratamentos experimentais, pois ainda não possuem demonstração do sucesso e de utilidade
ao usuário. Evita-se, assim, prejuízo ao próprio paciente interessado.
O princípio da precaução é aplicável, portanto, ao direito à saúde. Na dúvida, não
se deve expor a risco a saúde das pessoas. O princípio da prevenção impõe ao agente público
a demonstração de que a medida tomada ou fomentada não compromete a saúde das
pessoas. Cabe, pois, ao gestor público, a comprovação cabal da segurança dessa conduta.
Conforme se verifica em consulta realizada no site da Secretaria de Saúde Pública
do Estado do Pará14 fora instalado no Carajás Centro de Convenções, sede municipal de
Marabá (sudeste paraense), Hospital de Campanha com 120 (cento e vinte) leitos distribuídos
por uma área de 4 mil metros quadrados. O Hospital de Campanha foi entregue no dia
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A legislação prevê várias as referências aos princípios da prevenção e precaução, destacando-se, entre outros, o artigo 15 da Declaração Rio-92 (De
modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando
houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes
e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental); o artigo 3º, item 3 da Convenção sobre Mudança do Clima e o artigo 1º da Lei de
Biossegurança (Lei 11.105/2005).
14 http://www.saude.pa.gov.br/2020/04/14/estado-entrega-hospital-de-campanha-em-maraba-com-120-leitos/

14/04/20, com a participação, por videoconferência, do governador Helder Barbalho, estando
no local o secretário Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará, João Chamon.
Na oportunidade, o Governador do Estado do Pará destacou a importância de
mais uma estrutura entregue pelo governo para reforçar o atendimento nas duas regiões,
ajudando a não sobrecarregar os hospitais regionais de Marabá e Redenção, e as demais
unidades municipais. “O objetivo é garantir que a população que esteja com SINTOMAS E
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS possa ter o atendimento adequado com apoio do governo
do Estado”, frisou.
O governador reiterou que também entregará novos leitos de Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), fortalecendo a rede de atendimento de alta complexidade do Estado. “Estão
chegando os 400 respiradores, que estarão junto com todos os componentes necessários
incrementando 400 novas UTIs, que estarão espalhadas em todas as regiões do Estado, para
que a gente possa reforçar toda a estrutura não apenas de baixa e média complexidade, mas
também garantir que a alta complexidade tenha um nível de reforço, e com isso possamos
atender e proteger a nossa população”, acrescentou Helder Barbalho.
As regiões Sul e Sudeste do Pará possuem uma população estimada em 1,5
milhão de pessoas. Em coletiva, o governador explicou que o Hospital de Campanha de
Marabá “não é uma unidade de pronto-atendimento”; é unidade de retaguarda, assim como
os demais Hospitais de Campanha, que pretende desafogar o fluxo de pacientes em hospitais
de referência, que ficam com os casos mais graves. Em articulação entre os sistemas de
regulação municipais e estadual, o Hospital de Campanha poderá receber pacientes
transferidos de UPAS (Unidades de Pronto-Atendimento) ou prontos-socorros municipais.
Ainda segundo o governo, o hospital entregue será “um reforço para porta de
entrada do sistema de saúde da região, com o perfil de atendimento para pessoas que estejam
com sintomas de problemas respiratórios, independentemente de estar positivo pra
Coronavírus ou não. O importante neste momento é que a gente possa atender a nossa
população” (grifo nosso).
Como já dito alhures, a vistoria realizada no Hospital de Campanha constatou a
existência de somente 01 (um) respirador.
E isso não está presente nas informações disponibilizadas pela Secretaria de
Saúde Pública do Pará, a qual contraria as recomendações emitidas pelo Ministério da Saúde
e pela Organização Mundial da Saúde.
Como um respirador seria capaz de atender uma demanda de como bem falou
Excelentíssimo Governador do Estado do Pará de 1,5 milhão de pessoas? Como um único
respirador seria capaz de realizar o atendimento para pessoas que estejam com sintomas de
problemas respiratórios?

Para maior angústia e descaso com a população, fora questionado o diretor do
Hospital de Campanha, tendo ele respondido:

(...)
Que o Hospital de Campanha não tem suporte médico e de
equipamentos para receber pacientes graves do COVID-19; Que o
hospital de Campanha funcionará como isolamento para pacientes em
situação leve ou moderada, desde que devidamente regulados pela
SESPA (...).

Ou seja, Excelência, a informação publicitária vai completamente na
contramão das informações carreadas durante a vistoria realizada, ferindo amiúde os
princípios da precaução e da prevenção aplicáveis plenamente ao direito à saúde.
O Governo do Estado do Pará não pode expor a risco o direito à saúde das
pessoas, expor toda a sociedade a risco, não adequando o Hospital de Campanha com
todos os equipamentos, mobiliários, insumos, medicamentos e etc, contrariando todas
as evidências científicas que apontam em sentido contrário, qual seja, a extrema
necessidade de leitos de UTI equipados com respirador.
O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa tese quando do
julgamento da MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
5.501 - DISTRITO FEDERAL. Observe-se o voto do MINISTRO EDSON FACHIN, in verbis:
“Como adverte o e. Ministro Gilmar Mendes em obra doutrinária
(MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São
Paulo:Saraiva, 2015, p. 641): ‘É fácil ver que a ideia de um dever
genérico de proteção alicerçado nos direitos fundamentais
relativiza sobremaneira a separação entre a ordem constitucional
e a ordem legal, permitindo que se reconheça uma irradiação dos
efeitos desses direitos (Austrahlungswirkung) sobre toda a
ordem jurídica. Assim, ainda que se não reconheça, em todos os
casos,

uma

pretensão

subjetiva

contra

o

Estado,

tem-se,

inequivocamente, a identificação de um dever deste de tomar todas
as providências necessárias para a realização ou concretização
dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não contêm
apenas uma proibição de intervenção (Eingriffsverbote), expressando
também um postulado de proteção (Schutz-gebote). Haveria, assim,
para utilizar expressão de Canaris, não apenas a proibição do excesso
(Übermassverbote) mas também a proibição de proteção insuficiente

(Untermassverbote). E tal princípio tem aplicação especial no âmbito
dos direitos sociais. Nos termos da doutrina e com base na
jurisprudência da CorteConstitucional alemã, pode-se estabelecer a
seguinte classificação do dever de proteção: a) dever de proibição
(Verbotspflicht), consistente no dever de se proibir determinada
conduta; b) dever de segurança (Sicherheitspflicht), que impõe ao
Estado o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros
mediante adoção de medidas diversas; c) dever de evitar riscos
(Risikopflicht), que autoriza o Estado a atuar com objetivo de evitar
riscos para o cidadão em geral mediante a adoção de medidas de
proteção

ou

de

prevenção

especialmente

em

relação

ao

desenvolvimento técnico ou tecnológico. Discutiu-se intensamente se
haveria um direito subjetivo à observância do dever de proteção ou,
em outros termos, se haveria um direito fundamental à proteção . A
Corte Constitucional acabou por reconhecer esse direito,
enfatizando que a não observância de um dever de proteção
corresponde a uma lesão do direito fundamental previsto no art.
2º, II, da Lei. Há, nesse sentido, uma obrigação positiva, na linha do
que ressaltou o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e
também no que assentou o e. Ministro Celso de Mello, em diversos
julgados desta Corte: “DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO –
MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS
DO PODER PÚBLICO. O desrespeito à Constituição tanto pode
ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental.
A

situação

de

inconstitucionalidade

pode

derivar

de

um

comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em
desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os
preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa
conduta estatal, que importa em um ‘facere’ (atuação positiva), gera a
inconstitucionalidade por ação. Se o Estado deixar de adotar as
medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da
Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis,
abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que
a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto
constitucional. Desse ‘non facere’ ou ‘non praestare’, resultará a
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é
nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a

medida efetivada pelo Poder Público. A omissão do Estado – que
deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição
ditada

pelo

texto

constitucional

–

qualifica-se

como

comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica,
eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a
Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e
também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a
própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei
Fundamental.” (RTJ185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Pleno).

O Supremo também reconheceu que o direito à saúde compreende a prática de
medicina baseada em evidências. Medicina é ciência, não é achismo, não é conversa de
boteco. Isso também se desenvolve na perspectiva da precaução. Ou seja, o direito à saúde
compreende também o direito à informação adequada. As pessoas precisam ser informadas
corretamente sobre os riscos gravíssimos a que estão sendo expostas.
Visando comprovar as informações aqui prestadas, o Oficial de Diligências do
Ministério Público Estadual realizou vistoria no Hospital Regional do Sudeste do Pará, tendo
sido verificado:

(...)
Atualmente o HR mantém um plano de atuação, denominado “Plano
A” com reserva de 02 (dois) leitos de UTI´s para pacientes COVID19. Os leitos estão ocupados atualmente com 01 (um) paciente
testado positivamente 01 (um) leito ocupado com paciente suspeito,
com testagem ainda não confirmada. Diante da ausência de condições
atuais para receber novos pacientes COVID- 19, perguntada, a equipe
da direção relatou sobre a existência de um segundo plano
emergencial, denominado “Plano B” que reservará 10(dez) leitos de
UTI para pacientes COVID-19, retirando-os da demanda regular do
hospital, sem acréscimos de novos leitos de UTI.
Inquiridos ainda sobre a impossibilidade de aplicar o plano “B”,
considerando que depende de uma hipótese de esvaziamento dos
leitos de UTI, normalmente ocupados integralmente, a equipe
apresentou a terceira alternativa, que denominaram de “Plano C”. Este
terceiro plano consiste basicamente na utilização dos 31 (trinta e um)
leitos da clínica cirúrgica ou utilização do setor de hemodinâmica para

aparelhar novos leitos de UTI, talvez 10 (dez) novos leitos, conforme
disponibilidade de equipamentos e profissionais médicos. O HRM não
dispõe de Kits para teste rápido do COVID- 19.
Às perguntas, o Diretor do Hospital de geral do HRM Valmir em
consonância com o Diretor Técnico Cassiano Barbosa, responderam:
Que o HRM não tem um plano emergencial de combate a COVID19 pronto para por em execução imediatamente; Que a proposta
do plano “B” levará um prazo estimado de 10 (dez) dias para ser
operacionalizado, caso seja aprovado; Que o plano “C” está mais
distante de efetiva consolidação, considerando as demandas
com profissionais médicos, equipamentos e elevados custos
operacionais.
Por fim, perguntados efetivamente sobre a proposta de funcionamento
do Hospital de Campanha sem o oferecimento de leitos de UTI, e ainda
da ausência de proposta daquela unidade hospitalar para enfrentar os
casos severos de COVID- 19, a equipe técnica asseverou que o
protocolo e proposta adotados pelo Hospital de campanha deve
ser revista INCONTINENTI sob pena de instalar-se nos próximos
dias uma crise insustentável, considerando que o HMM e o HRM
não tem o mínimo suporte para referenciar todas as demandas
dos 21 (vinte e um) municípios, na iminente possibilidade de
ocorrência de novos caos em números mais expressivos.
(...)

Portanto, se existem dados técnicos e científicos que apontam a extrema
necessidade de leitos de UTI equipados com aparelhos de respiração para evitar taxas
altíssimas de mortalidade, porque essas orientações de nível mundial não estão sendo
aplicadas em nosso Estado de forma preventiva? A não observância de um dever de
proteção corresponde a uma lesão do direito fundamental, já que é de notório e amplo
conhecimento a extrema necessidade de garantir atendimento médico adequado aos
pacientes infectados com o COVID-19.
Ademais, como destacado no voto do MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, no
mesmo julgamento já citado:
“Em tema de tamanha relevância, que envolve pessoas fragilizadas
pela doença e com grande ânsia para obter a cura, não há espaço
para especulações (...)”.

O Supremo Tribunal Federal no referido julgamento, além de reconhecer a
aplicação do princípio da precaução no direito à saúde, firmou sua posição sobre a existência
de uma ideia de reserva de administração.
A reserva de administração é cabível nos casos em que os critérios técnicos
devem preponderar sobre razões de índole política. No caso dos autos a medicina baseada
em evidência determina para o combate à COVID-19 (critério técnico reconhecido pela
Organização Mundial da Saúde) a disponibilidade de leitos de UTI com respiradores, os quais
não podem ser relegados por critérios meramente políticos, dada a forma de avanço rápido
da doença.
Por sua vez, o princípio da boa-fé objetiva e o princípio da legítima confiança são
institutos correlatos que buscam concretizar a segurança jurídica conferindo previsibilidade e
estabilidade às relações jurídicas.
Assim, quando se fala em princípio da boa-fé, tem-se um preceito geral do direito
que impõe a todas as pessoas, todos os membros de uma comunidade o dever de comportarse de maneira ética em suas relações recíprocas, com lealdade não só na fase prévia, mas
também no desenvolvimento das relações jurídicas já constituídas. Tal princípio possui um
alcance absoluto, no sentido de irradiar sua influência em todas as esferas da arena social,
em todas as situações e em todas as relações jurídicas. Daí o caráter abrangente do princípio
da boa-fé que deve dominar todo o tráfego jurídico, não estando restrito à órbita do direito
privado, alcançando, também, as relações de direito público.
Por fim, verifica-se que o controle dos atos do Poder Público pelo Judiciário com
base na vedação ao comportamento contraditório encontra-se já consagrada em nossos
Tribunais, conforme demonstra a seguinte passagem15:
“Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a
vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum
proprium), impedem que a Administração, após praticar atos em
determinado sentido, que criaram uma aparência de estabilidade das
relações jurídicas, venha adotar atos na direção contrária, com a
vulneração de direito que, em razão da anterior conduta administrativa
e do longo período de tempo transcorrido, já se acreditava incorporado
ao patrimônio dos administrados”.

15

STJ - RMS 20.572/DF, Rel. Min Laurita Vaz, 5 a Turma, DJe 15/12/2009

Desta feita, resta evidenciada a urgente necessidade de estruturação da rede de
saúde ao regramento legal. A situação aqui apontada ultrapassa o mero dissabor, trata-se de
verdadeira afronta aos princípios gerais que regem a República Federativa, tais como
Dignidade da Pessoa Humana, Construção de uma Sociedade Livre, Justa e Solidária, além
de desobedecer também ao vetor interpretativo de bem-estar social estampado no preâmbulo
da Constituição Federal de 1988 (ADI 2.649, voto da rel. min. Carmen Lúcia, j. 8-5-2008, P,
DJE de 17-10-2008).

2.2. DA OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO EM GARANTIR O DIREITO
À SAÚDE
A Constituição Federal de 1988 diz que, no seu art. 6.º, “são direitos sociais a
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição”. Enfatiza, no seu art. 196, ainda, 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”.
A Magna Carta Política vigente, ao prever a dignidade da pessoa humana como
princípio fundamental, conforme indica no seu art. 1º, reconhecendo garantir-se o direito à
vida a todos, sem distinção de qualquer natureza, nos termos do seu art. 5º, consagrando
esse entendimento em vários dispositivos, acaba por fazer do direito à saúde direito humano
fundamental. Reconhecer um determinado valor como direito fundamental significa considerar
a sua proteção como indispensável à vida e à dignidade das pessoas – núcleo essencial dos
direitos fundamentais. E ninguém contesta hoje em dia que o atual quadro da prestação
precária do serviço público de saúde compromete a possibilidade de uma existência digna
para a humanidade, principalmente para os pobres, e põe em risco a própria vida humana.
Também, porque proclamar um direito fundamental, qualquer que seja, implica erigir o valor
por ele abrangido em elemento básico e essencial do modelo democrático e se pretende ser
instaurado no país, já que, como bem disse Fábio Konder Comparato, “A construção de um
verdadeiro Estado Democrático de Direito - aspiração incontestável do constituinte de 1988 e
de toda a sociedade - não se pode dar sem o respeito aos atributos essenciais da pessoa
humana expressos nos direitos fundamentais”16.

16
COMPARATO, Fábio Konder. Os problemas fundamentais da Sociedade Brasileira e os direitos humanos. Para Viver a Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 178.

Como direito humano fundamental, o direito à saúde é indisponível, típico de
segunda geração que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero
humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação - que incumbe ao Estado. Não
sendo à toa que, no art. 2º da Lei nº 8.080, de 19.09.90, resta escrito que “a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício”.
Os principais atingidos pelo não fornecimento do serviço público da SAÚDE,
quanto à obrigação do Município e Estado a fornecê-lo são TODOS, TODA A SOCIEDADE.
A coletividade é a razão de ser da Administração Pública, negar o atendimento das
necessidades da população seria negar a própria essência da Administração Pública
É induvidoso que o fornecimento público do serviço de saúde é regido pelo
princípio da UNIVERSALIDADE, tendo sempre como norte a Constituição Federal de 1988:
Art. 194. A seguridade social 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.
Parágrafo único (...)
I – universalidade da cobertura e do atendimento

Art. 196. A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicos 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. ”

Ressalta-se que o princípio maior em que se encerra o pedido advém da própria
Constituição Federal, ao definir, em seu artigo 6º:
“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição” (grifo nosso).

Assim está definida a saúde e a assistência aos desamparados como direitos
sociais, sendo que o artigo 196 da mesma Carta Magna identificou responsabilidade do Poder
Público por sua manutenção.

Nessa mesma linha de raciocínio seguiram os artigos 200, 203 e 204 do diploma
constitucional ao criar o Sistema Único de Saúde, os quais, posteriormente, foram
regulamentados pela Lei n. 8.080/90, tendo em destaque os seguintes dispositivos:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo
o Estado promove as condições indispensáveis ao seu bom
exercício.
“Art. 5º. São objetivos do Sistema Único de Saúde:
(...)
III – assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção
e recuperação da saúde, com a realização integrada, ações
assistenciais e das atividades preventivas.”

Art. 6º. Estão incluídos no campo de atuação do Sistema Único
de Saúde-SUS:
I – a execução de ações
II – de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

É o ensinamento do constitucionalista José Afonso da Silva:
“Nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento
condigno de acordo com o estado atual da ciência médica,
independentemente de sua situação econômica, sob pena de não
ter muito valor sua consignação em normas constitucionais”

Vale trazer à colação o seguinte julgado:
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO – SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE – Tratamento especializado fora do domicílio. Ilegalidade
no seu indeferimento, nas peculiaridades do caso. Direito à
saúde, garantia constitucionalmente assegurada, como dever do
Estado. Sentença confirmada. Recurso improvido” (TJRS – AC
598308955 – RS – 3ª C. Civ. – Rel. Des. Luiz Ari Azambuja Ramos
– j.22.10.1988).

Assim, os Entes Públicos possuem a obrigação constitucional de resguardar e
promover, solidariamente, a saúde à população.

Noutra vertente, a Lei n. 8.080, de 1990, que dispõe sobre condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e outras providências, estatui, em seu art. 4º, que o conjunto de ações e
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público,
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
Portanto, a saúde é direito de todos e é dever do Estado prestá-la de maneira
adequada, não se podendo permitir que pacientes em grave estado de saúde deixem
de receber o tratamento necessário.
A Constituição do Estado do Pará assim determina:

Art. 17 - É competência comum do Estado e dos Municípios, com a
União:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 18. Compete ao Estado, concorrentemente com a União, legislar
sobre:
(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

Art. 236. A política urbana, a ser formulada e executada pelo Estado,
no que couber, e pelos Municípios, terá como objetivo, no processo de
definição de estratégias e diretrizes gerais, o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de sua
população, respeitados os princípios constitucionais e mais os
seguintes:
(...)
III - promoção do direito de todos os cidadãos à moradia,
transporte

coletivo,

iluminação

pública,

saneamento

básico,

abastecimento,

energia

comunicação,

elétrica,
saúde,

educação, lazer e segurança, assim como à preservação do
patrimônio cultural e ambiental;

O princípio da proteção da confiança, está relacionado à exigência dirigida
especificamente aos agentes públicos de não frustrar, mediante decisões contraditórias, uma

expectativa daqueles que se relacionam com o Estado. Ou seja, diversamente do princípio da
boa-fé que pode ser invocado tanto pelo Poder Público quanto pelo particular, o Princípio da
Proteção só oferece proteção em um único sentido: em favor do particular que se relaciona
com o Estado. Ademais, essa proteção pode se dar, inclusive, frente a atos ilegais praticados
pela Administração.
Logo, os cidadãos devem esperar da Administração Pública e dos que com ela
contratam a adoção de posturas que preservem a paz social e a tranquilidade.
Nesse sentido, correlaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

AGRAVO

REGIMENTAL

CONSTITUCIONAL.

EM

AGRAVO

FORNECIMENTO

DE
DE

INSTRUMENTO.
MEDICAMENTO.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM
MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO. I. O Supremo Tribunal
Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de
Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a
obrigação dos entes da federação no que tange ao dever
fundamental de prestação de saúde é solidária. II – Agravo
regimental improvido. (STF - AI: 823521 RS, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/02/2011, Primeira Turma,
Data de Publicação: DJe-043 DIVULG 03-03-2011 PUBLIC 04-032011 EMENT VOL-02476-02 PP-00602) (grifei).

APELAÇÃO

CÍVEL.

TRANSPORTE

REEXAME
PARA

NECESSÁRIO
TRATAMENTO

DE

OFÍCIO.
MÉDICO.

INAFASTABILIDADE DO DIREITO À VIDA DIGNA. SENTENÇA
MANTIDA. Comprovada a imprescindibilidade da realização de
hemodiálise com base em categórico e idôneo relato médico que
descreve a moléstia e necessidade do tratamento para
manutenção da vida do paciente, é imperativa a manutenção da
sentença que concede a segurança, impondo ao ente federado
municipal o dever de fornecer transporte ao hospital, mormente
em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem
jurídico maior. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 10433110060988001
MG).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
CONSTITUCIONAL.
PESSOA

TRANSPORTE PARA TRATAMENTO

PORTADORA

DE

DOENÇA

CRÔNICA.

DE

TUTELA

ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito subjetivo à
saúde previsto na Constituição Federal não se exaure na prestação
própria de serviços de saúde. 2. Compreende, outrossim, a prestação
de outros serviços análogos sem os quais aqueles não vingarão. 3.
Assim, compreende o serviço de transporte do paciente portador de
insuficiência renal crônica em estágio final, sendo seu quadro
irreversível por falência da função renal, o que o torna dependente de
terapia renal substitutiva. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.
TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 00220705520138190000
RJ 0022070-55.2013.8.19.0000.Como já exposto, cabe ao Estado,
este entendido em todas as suas dimensões federativas, ou seja,
União Federal, Estados Membros e Municípios, não só a sua garantia,
objetivando-se a minimização dos riscos e possíveis agravos à saúde
pública, bem como a garantia do acesso universal e irrestrito de
todos às ações essenciais voltadas à promoção, proteção e
recuperação da saúde. Assim, o dever dos Requeridos é
pressuposto essencial na efetivação do direito à saúde, no
sentido de estar obrigado a realizar a efetivação deste, para com
o cidadão-credor, já que este direito lhe é inerente. (grifo nosso).

Nessa ótica, o direito à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, sendo
certo caber ao Poder Público Estadual o cumprimento desse dever, garantindo a todo o
cidadão o acesso aos serviços de saúde. Esse aspecto assume extrema importância na
medida em que a norma estabelecida pela Constituição aponta para a obrigação do Poder
Público se responsabilizar pela cobertura e pelo atendimento na área de saúde, de forma,
integral, gratuita, universal e igualitária, isto é, sem nenhum tipo de restrição.
A administração pública deve zelar pela continuidade do serviço público de
saúde como supedâneo da legalidade, moralidade e eficiência, princípios norteadores
da função administrativa.
Neste sentindo:

Esta regra, entretanto, pode ser excepcionada em situação de
obrigação vinculada. Não é razoável que um município com enorme
população não tenha acesso ao tratamento mínimo para a

manutenção da vida, de forma que a medida requerida na ação não
visa estabelecer as políticas públicas, mas determinar o efetivo
cumprimento em face da omissão do administrador. DIREITO
PROCESSUAL

CIVIL.

CONSTITUCIONAL.

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEITOS CLÍNICOS
E

DE

UTI

NOS

DOURADOS/MS.

HOSPITAIS

DA

INSUFICIÊNCIA.

REGIÃO

PORTARIA

DA

GRANDE

MS

1101/02.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SATISFATIVIDADE. LEGITIMIDADE
PASSIVA.

RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

DA

UNIÃO,

ESTADOS E MUNICIPIOS. DIREITO INDIVIDUAL E SOCIAL À
VIDA

E

À

SAÚDE.

DIGNIDADE

DA

PESSOA

HUMANA.

SOBREPRINCÍPIO DA ORDEM CONSTITUCIONAL. RISCO À
SAÚDE E À VIDA. ARTIGOS 196 E SEGUINTES, CF. LEI 8.080/90.
PREVALÊNCIA

SOBRE

INTERESSES

ECONÔMICOS,

ORÇAMENTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. POLÍTICAS PÚBLICAS
RELACIONADAS À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE

INGERÊNCIA

DO

DISCRICIONARIEDADE

DA

PODER

JUDICIÁRIO

ADMINISTRAÇÃO.

NA

IMEDIATA

INSTALAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS E DE UTI.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAR CONCURSO
PÚBLICO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO
EM UTI EM HOSPITAL PARTICULAR. POSSIBILIDADE. LEITOS
CLÍNICOS E CIRÚRGICOS. INVIABILIDADE. CARENCIA DE
PROVA

DOS

LEITOS

DEFICITÁRIOS.

MULTA

DIÁRIA.

LEGALIDADE. 1. O § 3º do artigo 1º da Lei 8.437/1992 não veda,
nem poderia, a apreciação da medida antecipatória para a tutela de
um direito fundamental, como é o caso da saúde, mesmo quando
satisfativa,
Consagrada

quando colocado em risco de perecimento.
a jurisprudência

no sentido da

2.

existência de

responsabilidade solidária entre União, estados, Distrito Federal e
Municípios para as ações relativas à assistência à saúde pelo SUS.
3. A atribuição da "Gestão Plena Arq: Decisão do Sistema Municipal"
de saúde, por meio da Portaria MS 1.779/GM/2002, não determinaria
a responsabilização exclusiva da municipalidade pelas ações do
SUS na região, conforme itens 36 e 37 da Norma Operacional da
Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde 01/2002 - NOASSUS 01/2002, aprovada pela Portaria MS 373/2002. 4. Prevalência

da garantia de tutela à saúde do cidadão hipossuficiente sobre
eventual custo financeiro imposto ao Poder Público, pois o Sistema
Único de Saúde deve prover os meios para o fornecimento de
medicamento e tratamento que sejam necessários, segundo
prescrição médica, a pacientes sem condições financeiras de custeio
pessoal ou familiar, sem o que se afasta o Estado da sua concepção
de tutela social, reconhecida e declarada pela Constituição de 1988.
5. O constituinte afirmou e consagrou, como fundamental, no plano
individual como social, o direito à saúde, atribuindo ao Poder Público
a obrigação de promover políticas públicas específicas, conferindo a
quem necessite de amparo estatal a especial prerrogativa de
reivindicar a garantia de acesso, universal e gratuito, a todos os
tratamentos disponíveis, preventivos ou curativos, necessários à
preservação do bem constitucional ("Art. 196. 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"). 6. A Constituição de 1988,
ao instituir o sistema único de saúde, erigiu à condição de princípio o
atendimento integral (artigo 198, II), firmando e concretizando o
compromisso pleno e eficaz do Estado com a promoção da saúde,
em todos os seus aspectos, mediante a garantia de acesso a
hospitais, tecnologias, tratamentos, equipamentos, terapias, e
medicamentos, e o que mais necessário à tutela do direito
fundamental. 7. Por isso, mesmo a Lei nº 8.080/90 (art. 7º) dispôs
que: "As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes
princípios: II - integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema". 8. demonstram que os leitos
hospitalares da macrorregião de Dourados são insuficientes para o
atendimento da demanda local, e que esse déficit decorre de
descumprimento das metas estabelecidas na legislação do SUS,
conforme consta do Parecer Técnico 17/2011, elaborado pela

Secretaria Municipal de Saúde de Dourados. 9. Em verdade, não há
omissão no estabelecimento de políticas públicas quanto ao objeto
da ação, tanto que as normas do Sistema Único de Saúde prevêem
a quantidade de leitos totais e de UTI a serem implantados, através
de cálculos objetivos que levam em consideração o número de
habitantes, de usuários do SUS, e de atendimentos potenciais. 10.
Esses critérios de cobertura foram estabelecidos pela Portaria
1101/GM, de 12 de junho de 2002, de forma que a medida requerida
na ação não visa estabelecer as políticas públicas, mas determinar o
efetivo cumprimento em face da omissão do administrador. 11. O que
se tem como preponderante, acima do interesse econômico,
orçamentário e administrativo do ente público onerado, foi, por opção
inequívoca e legítima do constituinte, o direito individual e social à
saúde,

especialmente

em

relação

aos

economicamente

necessitados que, para controle e tratamento de doença grave
necessitam, como condição de sobrevivência com dignidade, dos
serviços de saúde públicoecretaria Municipal de Saúde de Dourados.
(TRF-3 - AI: 21504 MS 0021504-23.2012.4.03.0000, Relator: JUIZ
CONVOCADO

ROBERTO

JEUKEN,

Data

de

Julgamento:

07/02/2013, TERCEIRA TURMA)

Recentemente o

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

COMARCA DE ITACOATIARA 1ª VARA DA COMARCA DE ITACOATIARA nos Autos nº.
0001014-95.2020.8.04.4701, tendo por objeto a ampliação de leitos de terapia intensiva,
proferiu a seguinte decisão:

O pedido em apreço enquadra-se na hipótese do art. 300 do
NCPC, segundo o qual é possível ao juiz conceder tutela de
urgência de cunho cautelar quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. Vale dizer que o Novo
Código de Processo Civil superou a distinção entre os
requisitos para a tutela cautelar e para a tutela antecipada,
erigindo a probabilidade do direito e o perigo na demora a
requisitos comuns para ambas as modalidades de tutela de
urgência. Neste contexto, arraigada nos fatos articulados pela
parte autora bem ainda nos documentos que instruem a inicial,

constata-se a presença dos aludidos requisitos. Merecem
destaque as inspeções junto ao hospital municipal de
Itacoatiara, assim como os dados de gastos com propaganda.
Registro, ainda, a Operação Maus Caminhos, na qual um grupo
criminoso que desviava recursos públicos por meio de
contratos milionários firmados com o governo do Estado do
Amazonas foi desarticulado, em 2016. Ainda nesse sentido, o
valor empregado em propaganda, em meio à pandemia, é
alarmante. Todos esses dados servem de convencimento para
reconhecer, especialmente, que o cidadão do interior do
Amazonas não é inferior ao cidadão da capital. Desta forma,
merece atendimento de saúde digno. Ressalto que o pleiteado é
o mínimo. Por todos esses motivos, vejo configurado o requisito
da probabilidade do Direito argumentado pela Defensoria
Pública Estadual e pelo Ministério Público Estadual, assim
como o dano diário praticado, demonstrando a urgência da
medida.

Excelência, com todo esse valor contratado só havia 01 (um) aparelho respirador
e nenhum leito de UTI no Hospital de Campanha, conforme Certidão Oficial que ora se anexa.
Coma já amplamente discutido os casos graves do CIVID-19 produzem um
processo inflamatório em todo o corpo, mas principalmente nos pulmões, gerando pneumonia
e prejudicando a capacidade respiratória. Não se justifica a manutenção de um hospital de
Campanha que não atenderá a população no momento de maior urgência e emergência.
Todos os estudos dos casos de COVI-19 indicam que a síndrome respiratória
aguda é muito mais grave do que a maioria das outras infecções por coronavírus, que
geralmente causam somente sintomas semelhantes aos do resfriado.
Assim, os Requeridos não podem se omitir no cumprimento de seu dever de
prover o direito à saúde de forma eficaz e eficiente para todos. É obrigação das autoridades
públicas assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, conforme preconizado no
dispositivo constitucional.

2.3. DA VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PRETERIÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO

A atual sistemática constitucional é marcada pela expressiva preocupação em
promover verdadeiro olhar sensível à pessoa, tal hipótese evidencia-se pela elevação da

dignidade da pessoa humana ao patamar de fundamento da República Federativa do Brasil.
Isso se justifica pelo período constituinte pós ditatoriais, onde houve verdadeira busca em
criar garantias individuais e coletivas, a fim de impossibilitar supressões arbitrarias.
Hoje mais do que nuca o mundo se voltou para a preocupação com o outro.
Imprescindível à atuação do Estado na contenção da pandemia e na proteção da população
nos impõe restrições a direitos individuais como há muito não víamos. Com efeito, as medidas
restritivas às liberdades individuais e também à liberdade econômica têm sido apresentadas
de forma crescente: isolamento e/ou quarentena compulsórios, realização obrigatória de
exames médicos, vacinas e tratamentos, restrição excepcional e temporária de entrada e
saída do País, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas (todas medidas
previstas na Lei Federal nº 13.979, de 06/02/20), e fechamento temporário de
estabelecimentos comerciais, por exemplo, tem sido adotadas em diferentes Estados e
Municípios.
O fundamento jurídico inspirador e autorizador da imposição destas medidas é o
mesmo: o princípio da supremacia do interesse público ou, simplesmente, o interesse público
em razão do respeito a dignidade humana.
O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana expressa-se como um valor que
distingue o ser humano dos demais seres, dando primordialidade ao atendimento das
necessidades básicas do indivíduo. Com este paradigma, surgem os direitos fundamentais de
segunda geração, representando verdadeiras prestações de caráter obrigatório do Estado em
favor da coletividade, o que inclui o direito à saúde, que tem natureza essencialíssima e
constitui norma constitucional cogente a ser perseguida pela administração por meio de
políticas públicas, além de possuir aplicação imediata e constituir direito subjetivo dos
administrados.
Veja-se o posicionamento jurisprudencial:

APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO IMEDIATA E
INCONDICIONADA
PLANO

DE

DISPOSITIVOS

PREVIDENCIÁRIO.IPE/SAÚDE

CONSTITUCIONAIS.
NECESSIDADE

DE

TRATAMENTO NÃO COBERTO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. I A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município (art. 241,
CE). Elevado à condição de direito social fundamental do homem,
contido no art. 6.º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes,
é de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo
1.º do artigo 5.º da C. Federal, que dá ao indivíduo a possibilidade
de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas. II Quando recomendado um único procedimento terapêutico, dadas as

peculiaridades do quadro clínico comprovadas por médico que o
assiste, e sendo o paciente segurado, não pode o IPERGS pretender
se exonerar de fornecer o tratamento só porque não previsto no "plano
de cobertura" ou por amor à equação atuarial. III - O que assegura a
realização do tratamento é a contribuição, e só a contribuição, de
sentido marcadamente finalístico e contraprestacional. […] (grifou-se)
(TJ-RS - AC: 70051132660 RS, Relator: Genaro José Baroni Borges,
Data de Julgamento: 24/07/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2013)
APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO
IMEDIATA.

PROCEDIMENTO

CIRÚRGICO.

LEGITIMIDADE

PASSIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE. ATENDIMENTO
PRIORITÁRIO DAS DEMANDAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
INFANTO-JUVENIL. 1. Enquanto não houver manifestação definitiva
do STF no RE 566.471/RN, ainda pendente de julgamento, cuja
repercussão geral já foi admitida, para efeitos práticos - ante a
jurisprudência consolidada no STJ - admite-se a solidariedade entre
União, Estados e Municípios nas demandas que dizem respeito ao
atendimento à saúde. 2. O direito à saúde, superdireito de matriz
constitucional, há de ser assegurado, com absoluta prioridade às
crianças e adolescentes e é dever do Estado (União, Estados e
Municípios) como corolário do direito à vida e do princípio da
dignidade da pessoa humana. 3. Cabe ao Judiciário vigiar o
cumprimento da Lei Maior, mormente quando se trata de tutelar
superdireitos

como

vida

e

saúde.

Está

o

poder

público

necessariamente vinculado à promoção, com absoluta prioridade, da
saúde da população infanto-juvenil. NEGARAM PROVIMENTO.
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70052911393, Oitava Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado
em 07/02/2013) (TJ-RS - AC: 70052911393 RS, Relator: Luiz Felipe
Brasil Santos, Data de Julgamento: 07/02/2013, Oitava Câmara Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/02/2013)

Dessa forma, é certo que o direito à saúde merece primazia no trado público, pois
trata-se de atividade afeta ao interesse de toda a coletividade de forma inexorável.

Ademais, eminente discussão jurídica vem se erguendo e ganhando peso, tanto
no capo jurisprudencial quanto doutrinário. Trata-se do interesse público primário e
secundário, que encontra perfeita interpretação no seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO.

IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.

CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ORGANIZADORA DE
CONCURSO PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO ART. 24, II, DA LEI
DE LICITAÇÕES. VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
INFERIOR A R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECEBIMENTO PELA
EMPRESA CONTRATADA DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO DO
CONCURSO, EM MONTANTE SUPERIOR AO PERMISSIVO DA LEI
DE LICITAÇÕES. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. [...] 3. É imprescindível ponderar, também, a
distinção entre interesse público primário e secundário. Este é
meramente o interesse patrimonial da administração pública, que
deve ser tutelado, mas não sobrepujando o interesse público
primário, que é a razão de ser do Estado e sintetiza-se na
promoção do bem-estar social. Nos dizeres de Celso Antônio
Bandeira de Mello: "O Estado, concebido que é para a realização
de interesses públicos (situação, pois, inteiramente diversa da
dos particulares), só poderá defender seus próprios interesses
privados quando, sobre não se chocarem com os interesses
públicos propriamente ditos, coincidam com a realização deles."
(grifou-se) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo, 19ª edição. Editora Malheiros. São Paulo, 2005, pág.
66.) [...] (REsp 1356260/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013, grifos
nossos)

Assim, a atuação pública deve pautar-se, primeiramente no atendimento da
necessidade imediata e básica dos administrados, posto que não haveria sentido a
preterição destas em favor de iniciativas que beneficiam a população apenas em um segundo
plano.
Todavia, tal filosofia, pelo menos aparentemente, não repousa sobre as escolhas
tomadas pelo Estado. Explico. A tormentosa relação entre e prestação da saúde e a
coletividade é demasiadamente longa; é de conhecimento geral que a insuficiência de leitos
no Hospital Regional e Hospital de Campanha trará transtornos, o que há tempos já

motivou diversas atuações do Ministério Público em casos concretos. Entretanto,
mesmo diante deste cenário, a título de exemplo, a Administração Estadual realizou
vultoso investimento na criação do Carajás Centro de Convenções na cidade de
Marabá. A obra monumental fica a aproximadamente há 260 (duzentos e sessenta)
metros de distância do Hospital Regional. É de se ressaltar que a construção do Centro
de Convenções teve um custo de 31 (trinta e um) milhões de reais, conforme informação
disponível no sítio eletrônico do Estado (anexo I); tal quantia em dinheiro seria mais
que suficiente para a abertura de novos leitos de UTI.
E novamente neste mesmo Cetro de Convenções resolve se criar um Hospital de
Campanha sem seguir as normas estabelecidas pela OMS e Ministério da Saúde, gastando
discricionariamente R$ 5.794.560,00 (cinco milhões e setecentos e noventa e quatro mil e
quinhentos e sessenta reais). Digo discricionariamente por que não houve nenhum crivo
quanto a garantia e a eficiência da proteção à vida dos munícipes, uma vez que o município
continua sem leitos de UTI e respiradores para atenderem uma população de 1,5
milhões de habitantes, como dito pelo Governador do Estado do Pará na matéria publicada
no site da SESPA-PA17.
Por obvio, não se busca aqui a desqualificação da atividade pública e nem
tampouco qualquer tipo de ingerência, mas forçoso é entender que tais atividades podem ser
classificadas em graus de importância ou imediatez como visto nos julgados acima. Dentre as
iniciativas da Administração, há aquelas que são de NECESSIDADE PÚBLICA e outras de
UTILIDADE PÚBLICA, sendo claro que aquelas devem preceder a estas, dado o seu
CARÁTER NECESSÁRIO, notadamente a saúde é um perfeito exemplo. Acrescente-se
também que o Hospital Regional sediando em Marabá abrange 23 (vinte e três)
municípios, o que alcança uma população de mais de 1.270.000 (um milhão duzentos e
setenta mil) habitantes.
Por seu turno, o município de Marabá apesar de ter adotados medidas
salutares no Hospital Municipal voltadas exclusivamente para os pacientes COVID-19,
não providenciou a instalação de leitos de UTI, apesar de inclusive haver emenda
parlamentar destinando equipamentos suficiente para 10 leitos. Da mesma forma não
adotou medidas urgentes para a instalação de um aparelho de tomografia,
extremamente necessário ao diagnóstico e acompanhamento dos casos também já
disponível por emenda parlamentar. Medidas essas imprescindíveis para o
enfrentamento da crise sanitária.
Deste modo, a preterição do interesse público primário, ainda mais em se tratando
de direito imediato e incondicionado, representa verdadeira afronta àqueles que padecem à
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espera de uma prestação satisfatória do poder público. Situação esta apta a ensejar a
reparação por dano moral coletivo.

2.4. DO DANO MORAL COLETIVO

No caso em apreço, os fatos narrados conduzem à ocorrência da prática
deliberada de dano moral coletivo pelos Requeridos, tendo em vista as omissões que indicam
a prestação inadequada de serviço público de saúde RELATIVO À INSUFICIÊNCIA DE
LEITOS e EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO
ABRANGIDA.
O Código de Defesa do Consumidor garantiu aos beneficiários dos serviços
prestados por Órgão Públicos, que tais serviços fossem prestados de forma adequada,
eficiente, segura e no caso de serem essenciais, a sua continuidade (artigo 22, CDC).
Como já ressaltado, os Órgãos Públicos incumbidos da prestação dos serviços de
saúde, vem reiteradamente deixando de efetivar tais serviços, abandonando a população à
mercê do caos que paira no Município de Marabá e região, principalmente no que concerne
aos serviços públicos de saúde, posto que a população está sujeita a um tratamento
desumano e degradante, tendo em vista a insuficiência de leitos de UTI e aparelhos,
provocando angústia e impotência diante de tanta crueldade.
O parágrafo segundo do artigo supra referenciado, destaca que havendo
descumprimento, total ou parcial, na prestação dos referidos serviços públicos, devem
ser os sujeitos responsáveis pelas condutas ilegais, compelidos a cumpri-las e reparar
os danos advindos da ausência do serviço público ou de sua má-prestação.
Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor enquadra o beneficiário do
serviço público como consumidor, e informa ser direito básico deste “a efetiva prevenção e
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (artigo 6º, inciso
VI).
Destarte, verifica-se ser direito básico do consumidor (beneficiário dos serviços
públicos de saúde e educação), "o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos
ou difusos" (art. 6º, inciso VII).
Importando, observar, todavia que o artigo 81 do referido diploma normatiza a
possibilidade da defesa em juízo dos interesses do consumidor a título coletivo.
Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que o dano coletivo é a

[…] lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de
direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade
atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a
dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade,
pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera
extrapatrimonial de uma pessoa (STJ, REsp 1.397.870/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 10/12/2014).
De acordo com André de Carvalho Ramos18 o ponto chave para a aceitação do
chamado dano moral coletivo está na ampliação de seu conceito, deixando de ser o dano
moral um equivalente da dor psíquica, que seria exclusividade de pessoas físicas". O autor
argumenta que qualquer abalo no patrimônio moral de uma coletividade merece reparação,
sendo que em outra passagem ressalta:
“Devemos ainda considerar que o tratamento transindividual aos
chamados interesses difusos e coletivos origina-se justamente da
importância destes interesses e da necessidade de uma efetiva tutela
jurídica. Ora, tal importância somente reforça a necessidade de
aceitação do dano moral coletivo, já que a dor psíquica que alicerçou
a teoria do dano moral individual acaba cedendo lugar, no caso do
dano moral coletivo, a um sentimento de desapreço e de perda de
valores essenciais que afetam negativamente toda uma coletividade”.

O Requerido está inerte e violou, como já demonstrado, os princípios basilares da
administração pública, dentre os quais se destacam o da legalidade, da moralidade e
principalmente da eficiência, vez que havendo descontinuidade nos serviços públicos de
saúde, vidas são colocadas em risco, gerando no íntimo daqueles que precisam de tal
serviço, revolta, angústia, medo, o que pode agravar ainda mais o estado de saúde de
tais pessoas.
Qual a angústia de uma mães e filhos e demais familiares que diariamente veem
seus familiares sofrendo por ausência de leitos, mais ainda pela dor física experimentada por
estes entes, que se agrava e se prolonga, por omissão do Poder Público.
Note que este é apenas um exemplo, de uma diversidade de demandas no âmbito
do Ministério Público Estadual e de outras que sequer chegam ao conhecimento do Parquet.
RAMOS, André de Carvalho. Ação Civil Pública e o Dano Moral Coletivo. In: Revista dos Tribunais. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 25,
jan./mar. 1998. p. 80-98
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Vislumbra-se que essa dor, revolta, constrangimento, angústia, tristeza,
humilhação e sentimento de impotência dos usuários em razão da falta dos serviços
públicos essenciais CONFIGURAM DANO MORAL PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO.
Vale destacar, que a reparação do dano moral coletivo tem destacada finalidade
preventiva, vez que serve para desestimular a prática de novas lesões aos direitos
coletivos lato sensu, tendo em vista que a condenação à reparação do dano moral
coletivo, detém função punitiva e preventiva.
Ressalte-se,

todavia,

que

o

dano

moral

coletivo

se

configura

independentemente da prova de culpa, sendo necessária, apenas a comprovação do
direito violado que no caso em apreço é vastamente demonstrado. É nesse sentido a
orientação dos Tribunais Pátrios, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. VENDA CASADA.
SERVIÇO

E

APARELHO.

OCORRÊNCIA.

DANO

MORAL

COLETIVO. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...)
7. A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art.
5º, inciso V, da Constituição Federal, não havendo restrição da
violação à esfera individual. A evolução da sociedade e da legislação
têm levado a doutrina e a jurisprudência a entender que, quando são
atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há
como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.
(...)
8.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma

comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem
coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico,
de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo
negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a
consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa. 9.
Há vários julgados desta Corte Superior de Justiça no sentido do
cabimento da condenação por danos morais coletivos em sede de
ação civil pública. Precedentes: EDcl no AgRg no AgRg no REsp
1440847/RJ,

Rel.

Ministro

MAURO

CAMPBELL

MARQUES,

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 15/10/2014. Recurso
especial a que se nega provimento. (STJ - REsp 1397870/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO
VINCULADO.

TEORIA

DOS

MOTIVOS

DETERMINANTES.

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS
MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO
JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1.
Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao
controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial,
cabendo

observar

administrativos

que

vinculam

os

motivos
a

embasadores

Administração,

dos

atos

conferindo-lhes

legitimidade e validade. 2. "Consoante a teoria dos motivos
determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para
a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade
não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados
pela administração, mas também quando verificada a falta de
congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele
contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011). 3. No caso em apreço, se o
ato administrativo de avaliação de desempenho confeccionado
apresenta incongruência entre parâmetros e critérios estabelecidos e
seus motivos determinantes, a atuação jurisdicional acaba por não
invadir a seara do mérito administrativo, porquanto limita-se a extirpar
ato eivado de ilegalidade. 4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos
atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder
Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em
arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de
legalidade. 5. "Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o
comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal
violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar
qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer
apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela,
isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando,
por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da
liberdade discricionária." (Celso Antônio Bandeira de Mello, in "Curso
de Direito Administrativo", Editora Malheiros, 15ª Edição.) 6. O
acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito, de dano
e de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-probatórios

dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação
da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido. STJ, AGRG RESP
1280729/RJ – 2a Turma – Humberto Martins – 10.4.2012.
ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL.

(…)

MÉRITO.

SUSCITADA VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DOS ARTS. 80, §§ 1º
E 2º, E 87, § 3º, III, DA LEI N. 9.394/1996; 2º DA LEI N. 9.131/1995;
11 DO DECRETO 2.494/1998; 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL; E
14

DO

CÓDIGO

OCORRÊNCIA.

DE

TEORIA

DEFESA
DOS

DO

CONSUMIDOR.

MOTIVOS

NÃO

DETERMINANTES.

APLICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA.
INCIDÊNCIA. (...) 6. Segundo a teoria dos motivos determinantes, "a
Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato
administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles
vinculada" (RMS 20.565/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, julgado em 15/3/2007, DJ 21/5/2007). 7. Incidência do princípio
da confiança no tocante à Administração Pública, o qual se reporta à
necessidade de manutenção de atos administrativos, ainda que se
qualifiquem como antijurídicos (o que não é o caso em exame), desde
que verificada a expectativa legítima, por parte do administrado, de
estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa.
Princípio que corporifica, na essência, a boa-fé e a segurança jurídica.
(REsp 1.229.501/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em
6/12/2016, DJe 15/12/2016). (…) 13. Recurso julgado sob a
sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e
seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
STJ,RESP 1487139/PR – 1a Seção – Og Fernandes – DJ,
08.11.2017.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é afirmativa, e coaduna-se ao
momento caótico vivido pela população municipal de Marabá e região (23 municípios), vez
que diariamente padecem pela falta de serviços de saúde, que vão desde o atendimento
médico até a realização de procedimentos mais invasivos.
O dano moral coletivo aqui está ínsito na ausência da prestação de serviços
essenciais à comunidade que está à mercê de uma gestão totalmente inoperante,
transgressora das normas constitucionais.

Porém, vê-se atualmente que o Judiciário tem sido procurado para julgar questões
relativas à saúde, novas, o que pode demonstrar a sensibilização pública para a importância
dos serviços nessa área e uma maior conscientização do povo para exigir o cumprimento do
tal dever do Estado. Isso, até porque o cidadão se vê obrigado a buscar todas as medidas
para garantir sua saúde e sua vida diante da inoperância estatal.
O Judiciário tem, na maioria considerável das vezes, demonstrado sensibilidade
ao julgar as questões sociais suscitadas na área da saúde, fazendo-o com acerto. Com isso,
acaba por atualizar a Lei e posições vetustas do próprio Judiciário, ganhando respeito da
sociedade. Entre o Estado e o indivíduo, tem ficado a favor deste último. Entre a opção do
equilíbrio das contas públicas e o direito à vida e à saúde, tem preferido esses, mais
importantes. Senão, vejamos:
“AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

CONSTITUCIONAL,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA.
HEPATITE

C.

FORNECIMENTO

DE

MEDICAMENTOS

EXCEPCIONAIS (RIBAVIRINA 250 MG E INTERFERON ALFA-2B).
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DEFERIMENTO

NA

ORIGEM.

MANUTENÇÃO

EM

GRAU

RECURSAL. NÃO-PROVIMENTO. É consabido que a saúde pública
é obrigação do Estado em abstrato, desimportando qual a esfera de
poder que efetivamente, a cumpre, pois a sociedade que contribui e
tudo paga, indistintamente, ao ente público que lhe exige tributos cada
vez mais crescentes, em todas e quaisquer esferas de poder estatal,
sem que a cada qual seja especificada a destinação desses recursos.
Portanto, o indeferimento da tutela causaria dano ao agravante, pondo
em risco a sua vida. agravo de instrumento não provido” (TJRS –
Quarta Câmara Cível – Recurso de Agravo de Instrumento n.º
70001489657 – Relator Desembargador Wellington Pacheco Barros –
Julgado em 29/11/2000).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC.
ARGÜIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ALEGADA TRANSGRESSÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME NA VIA ESPECIAL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 461, § 5º, DO CPC.1.Não se conhece do recurso
especial pela alegada violação ao artigo 535 do CPC nos casos em

que a arguição é genérica. Incidência da Súmula 284/STF.2. Quanto
ao artigo da Carta da República e aos princípios constitucionais tidos
como contrariados, trata-se de matéria que refoge ao âmbito de apreciação desta Corte. O recurso especial, como é cediço, limita-se ao
exame de normas infraconstitucionais.3. As medidas previstas no § 5º
do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão "tais como", o
que denota o caráter não exauriente da enumeração.4.Não obstante
o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação da
saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior
que é a vida.5. Recurso especial improvido” (STF, REsp 787101/RS,
2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 17.11.05, DJ 28.11.2005, p. 271).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR.
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO ADMITIDO NA ORIGEM.TRATAMENTO DE SAÚDE NO EXTERIOR.1. Em
situações excepcionais, presentes o forte risco de dano irreparável e
a relevância do direito alegado, mostra-se cabível a medida cautelar
para conferir efeito suspensivo a recurso especial cuja admissibilidade
não foi apreciada na instância de origem.2. Revelando-se, todavia, improvável o conhecimento e provimento do recurso especial, não se
configura o requisito da verossimilhança, indispensável à concessão
da medida antecipatória.3. Em recurso especial contra acórdão que
nega ou concede antecipação da tutela, a questão federal passível de
exame é apenas a que diz respeito aos requisitos da relevância do
direito e do risco de dano, previstos no artigo 273 do CPC. Não é apropriado invocar, desde logo, e apenas, ofensa às disposições normativas relacionadas com o mérito da ação principal.4. Agravo regimental
a que se nega provimento” (STF, AgRg na MC 10154 / RJ, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, 1ª Turma,j. 02/08/2005, DJ 22.08.2005, p. 126).

É por demais importante ressaltar que as ações e serviços de saúde são
gratuitos (art. 43 da Lei 8.080, de 19.09.1990), ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas.
Por tudo dito, ao reconhecer o direito à saúde como direito social, de todos, público
e gratuito, a Constituição fê-lo como fundamental, imprescindível para a dignidade da pessoa

humana, devendo isso ser reconhecido pelo Poder Judiciário o qual deve reparar violências e
ilegalidades.
Ademais, o próprio STJ entendeu que “O dano extrapatrimonial coletivo prescinde
da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na
esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos" (REsp 1.057.274/RS).
No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito à saúde e
ao acesso a propagandas não abusivas e enganosas.
Nesta hipótese, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do
bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana.
Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da
violação).

2.5. DA TUTELA ANTECIPADA

A demanda tem por objeto a tutela da legalidade, moralidade, impessoalidade,
eficiência, uma vez que o direito tutelado diz respeito ao direito à saúde de toda a sociedade
de forma indeterminada, restando cabalmente demonstrada a imprescindibilidade do
tratamento médico eficiente e urgente, a fim de assegurar possíveis agravamentos futuros,
prejudiciais à vida e a dignidade do grupo de pessoas que se encontra em estado debilitado
de saúde, ainda no aguardo por assistência médica.

a) Probabilidade do direito e o perigo do dano

A probabilidade do direito é evidente na hipótese em tela, tendo em vista todos
os argumentos de fato e de direito expostos ao longo da peça vestibular. As alegações
esposadas na inicial estão inequivocamente provadas pela documentação juntada, mormente,
pelo Procedimento Administrativo em anexo oriunda deste Parquet e demais documentos
juntados.
Há farta documentação técnico-cientifica em todas os veículos de informação que
mostra a redução drástica do número de óbitos por meio de medidas de supressão ou
mitigação intensa com o uso de medicação e em casos graves a internação do paciente em
UTI com a utilização de respiradores, seja por COVID-19, seja por complicações de outros
estados patológicos desencadeados pela COVID-19, seja por outras doenças cujo tratamento
não possa ser realizado adequadamente em razão do colapso do sistema de saúde.
Do conjunto probatório extrai-se, o perigo do dano ante a inquestionável
necessidade do tratamento médico adequado aos pacientes, a fim de garantir o direito à vida
e à saúde dos mesmos, restando demonstradas pelas razões de fato e de direito expostas,

indicando a verossimilhança da alegação. Desta forma, restam preenchidos os requisitos
previstos no caput do artigo 300 do NCPC para a concessão da tutela de urgência requerida.
Como já amplamente demonstrado, a antecipação da tutela específica pretendida
nos presentes autos, se consubstancia na obrigação do Estado do Pará (Gestores do Sistema
Único de Saúde) e as Empresas contratadas para administrarem o Hospital Regional e
Hospital de Campanha de cumprirem o dever político constitucional de prestar o adequado
serviço de saúde, uma vez que recebem dos cofres públicos milhões de reais, que tem por
elementar o acesso universal e igualitário de todo o cidadão ao referido serviço, para proteção
e recuperação da saúde, restará comprometida se não deferida a medida.

b) Risco de resultado útil ao processo

Evidencia-se diante do fato de que a cada dia que os pacientes deixam de ser
encaminhandos e promovido seu tratamento de saúde de forma adequada, seu quadro clínico
tende a se agravar, além de engendrar demais atividades essenciais a sua subsistência. Os
gestores do SUS ao deixarem de efetivar a promoção, proteção e principalmente a
recuperação da saúde, consoante artigo 196, da Constituição Federal, e artigo 2º, da Lei
Orgânica da Saúde, aumentam o receio de ineficácia do provimento final.
Há extrema necessidade do tratamento médico adequado e eficiente dos
pacientes, com os exames viáveis, a fim de promover a garantia de importantes atividades
aos pacientes, portanto, cabível a tutela antecipada face à probabilidade de dano irreversível
e progressivamente agravante causada pela insuficiência de leitos no HRSP e Hospitais de
Campanha.
O justificado receio de ineficácia do provimento final resta-se demonstrado no
risco de agravamento da saúde dos pacientes caso o permaneçam sem o atendimento médico
adequado, acarretando risco à saúde coletiva, podendo trazer agravos a condições nas quais
já se encontram.
Destarte, não resta qualquer dúvida que o interesse mais relevante e que merece
proteção imediata é a saúde, sendo assim, não se mostra razoável exigir-se que, constatada
a violação aos direitos fundamentais fique ele exposto, até o provimento jurisdicional definitivo,
aos sérios riscos de vir, posteriormente, ter agravos irreversíveis no concerne a sua saúde,
decorrentes da omissão dos Requeridos no atendimento e garantida da saúde.
A saúde dos cidadãos não pode esperar por diligências burocráticas, via de regra,
dilatórias. As providências médicas, para que sejam eficazes, devem ser imediatas, sob pena
de tornarem-se inúteis diante da perda do próprio bem de vida ou condições dignas que se
procura resguardar.

É evidente que há perfeita compatibilidade no pedido ora apresentado,
especialmente, porque estão carreadas as provas da necessidade, bem como da urgência.
E assim se pleiteia através a Ordem, porque é consabido que as Saúde Pública é
obrigação do Estado em abstrato, desimportando qual a esfera de poder que, efetivamente, a
cumpra, pois, a sociedade que contribui e tudo paga, indistintamente, ao ente público que lhe
exige tributos cada vez mais crescentes, em todas e quaisquer esferas de poder estatal.
Considerando preenchidos todos os requisitos para a concessão da tutela
antecipada requer seja acolhido o pedido de deferimento da TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA determinando aos requeridos Estado do Pará e Município de Marabá que
cumpram o seu dever constitucional de garantir o direito à saúde dos cidadãos da 11ª
Regional de Saúde.

2.6 DO BLOQUEIO DE VERBA

O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais sociais, ou
prestacionais, direitos estes que marcaram a passagem do constitucionalismo liberal para o
social.
A saúde é dotada de aplicabilidade imediata e eficácia plena, portanto, deve
ser respeitada como tal, eis que se consubstancia como um direito público subjetivo, tendo
posição de destaque na Constituição como um direito fundamental social, conforme prevê o
artigo 196 da Carta Magna, a saúde é “direito de todos e dever do Estado”, além de instituir o
“acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Por figurar no âmbito dos direitos econômicos, sociais e culturais, a saúde
necessita de ações positivas por parte dos Requeridos para ser usufruída pela população.
Assim, dentro deste contexto de proteção aos direitos sociais, o direito à saúde é visto como
premissa básica no exercício da cidadania, pois além de sua indiscutível relevância social, diz
respeito à qualidade de vida, escopo de todos os indivíduos no exercício de seus direitos.
Em primeiro lugar, insta salientar que as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, são normas de ordem pública, de observância obrigatória, e por determinação
expressa, são aplicáveis aos prestadores de serviços públicos e privados, ex vi art. 22 do
referido Diploma Legal, que dispõem, in verbis:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial,
das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste código.

Como exposto, a implementação das medidas de eficiência e qualidade que vêm
sendo reclamadas pelos consumidores em relação aos serviços públicos de saúde, que além
da Constituição federal, decorrem também do comando do próprio CDC, considerando que o
respeito ao consumidor recebeu especial tratamento da ordem jurídica pátria. (arts. 5º, XXXII,
150, § 5º da Constituição da República).
Por outro lado, a inefetividade dos direitos sociais está atrelada à falta de vontade
política para materializar sua principal forma de garantia (prestações positivas estatais), e não
às dificuldades em acionar tais direitos. Diante disso, a não atuação do Estado na prestação
sanitária, revela uma afronta ao nosso bem maior: a vida, razão de ser de todos os demais
direitos conquistados pelo homem.
Rezam os artigos 536 e 537 do Novo Código de Processo Civil que:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade
de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de
tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas
necessárias à satisfação do exequente.
§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre
outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a
remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário,
requisitar o auxílio de força policial.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.
(...)
§3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório,
devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor
após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o
descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a
decisão que a tiver cominado.
§5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento
de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de
natureza não obrigacional.
Para a efetivação da tutela específica, diz o §1º do mesmo artigo que “poderá o
juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição
de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas,
desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de
força policial”.
O art. 497 do Novo Código de processo Civil autoriza que o Juízo determine as
medidas necessárias para assegurar o resultado nas ações de tutela, vejamos:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de
não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a
inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua
remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da
existência de culpa ou dolo.

O Código de defesa do Consumidor assim determina:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da 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.
§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será
admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela
específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.
§ 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa
(art. 287, do Código de Processo Civil).

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado
receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a
tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.
§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa
diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente
ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o
cumprimento do preceito.
§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado
prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas
necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e
pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva,
além de requisição de força policial.

O Código de Defesa do Consumidor considera como difusos os direitos
“transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato” (artigo 81, II). Os direitos difusos caracterizam-se pela
transindividualidade, indivisibilidade, indisponibilidade, indeterminabilidade dos titulares e
ligação por circunstâncias de fato anteriores à lesão.
Esta espécie de direito pertence a um grupo de pessoas indetermináveis, assim
não é possível afirmar especificamente a quem pertence o direito, pois é a circunstância fática
que os une em nome de um interesse comum.
Conforme preleciona Alpa19:

O interesse difuso tem uma dupla roupagem: subjetiva e objetiva.
Subjetivamente, é um interesse pertencente ao indivíduo, enquanto
este se reveste de uma qualificação particular, ou seja considerado em
uma dimensão particular, atrelado ao seu status: por ex. de
consumidor, de poupador (econômico, que economiza), usuário
(consumidor) do ambiente, usuário dos serviços públicos, etc.
Objetivamente, expressa-se e só pode ter sua essência captada com
referência a um grupo, a uma categoria (de consumidor, poupador,
usuário do ambiente, etc.).

19 SILVA; BELINETTI, 2005

Assim, os interesses difusos não são considerados como essencialmente públicos
e nem tão pouco interesse privado, mas sim, direitos inerentes a uma dada comunidade, por
isso também chamados de supra ou metaindividuais.
A renitência dos Requeridos no cumprimento da lei é notória. Assim, a eficácia do
pedido dependerá de providência judicial, embasada no poder geral de cautela (art. 497 e art.
536, §1º do NCPC) consistente na retenção judicial de recursos públicos, suficientes para
a aquisição dos equipamentos necessários para a disponibilização de novos leitos.
Com efeito, restaria inócua a condenação dos Requeridos ao cumprimento da lei,
se não houver, substituindo à vontade (ou falta de vontade) da Administração em cumprir a
lei, o Poder Judiciário.
Considerando que a lide envolve os bens jurídicos indisponíveis relativos à saúde
e à vida, sendo eles de fundamental importância e utilização, o Ministério Público requer, o
bloqueio das contas públicas dos Requeridos, mais especificamente dos RECURSOS
PRÓPRIOS, no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), para garantir o
cumprimento da ordem judicial exarada, de forma proporcional e razoável, dos valores
necessários para o cumprimento integral da ordem judicial, qual seja, a implantação de
novos leitos de UTI com a compra de respiradores e todos os equipamentos, insumos
materiais e recursos humanos, a fim de garantir o enfrentamento a COVI-19 no
município de Marabá.
O entendimento dos Tribunais Superiores sobre o assunto é robusto, como citado
na decisão abaixo:
“PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

OBRIGAÇÃO DE DAR. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS
PÚBLICAS. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA
IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. As medidas previstas no § 5º do
artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão ‘tais como’, o que
denota o caráter não exauriente da enumeração. 2. Não obstante o
sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a
efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação
da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem
maior, que é a vida. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos”. (EDcl no REsp 847975 / RS – 2ª T – Rel. Min. Castro
Meira – j. 24.10.2006) (grifamos)

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

FORNECIMENTO

DE

MEDICAMENTO. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. O Estado
tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias
garantidoras do direito à saúde e ao bem estar da coletividade, já
que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal,
o tratamento e o fornecimento gratuito de medicamentos a
pessoas mais necessitadas e portadoras de moléstias graves,
não contempladas com as políticas gerais de saúde, é medida
construtiva, que em nada fere o direito igualitário de justiça
social. O E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do REsp 1.069.810/RS, em procedimento de recursos
repetitivos, firmou entendimento no sentido da possibilidade de
bloqueio ou sequestro das verbas públicas a fim de garantir o
fornecimento de medicamentos aos que deles necessitam.
Agravo de instrumento provido. TJ-DF - Agravo de Instrumento: AGI
20150020293839.

CONSTITUCIONAL.

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO ANTECIPATÓRIO. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DECISÃO QUE DETERMINOU A
SUPLEMENTAÇÃO DE BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS
PÚBLICAS. NECESSIDADE COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE
ORÇAMENTO DE HOSPITAL PARTICULAR. POSSIBILIDADE.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ART. 196 CF/88). RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória
proferida que, determinou a suplementação do bloqueio em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em contas de titularidade da
municipalidade recorrente, através do sistema BACENJUD; o
sequestro de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), além da
intimação do autor para levantar os valores sequestrados. 2. Sabe-se
que o Direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/88, é um bem de
extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, sendo elevado,
com a promulgação da Constituição Federal vigente, à condição de
direito fundamental, o que manifesta a preocupação extrema do
constituinte originário em garantir a todos uma existência digna, como
preceitua os ditames da justiça social. 3. Inobstante a isso, o colendo

Superior Tribunal de Justiça tem entendido que nos casos em que
se busca a obtenção de elementos indispensáveis à manutenção
da vida humana, o Estado, em sentido lato sensu, não pode se
valer de argumentos de natureza financeira e burocrática, como
a insuficiência de reservas, para se eximir da responsabilidade de
cumprimento

das

obrigações

constitucionais.

Assim,

o

Magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao determinar a
suplementação e sequestro dos valores a fim de efetivar o
procedimento perseguido judicialmente (colocação de Stent
Farmacológico). 4. Registre-se por fim que, não se desconhece a
excepcionalidade da medida liminar em hipóteses que possam se
caracterizar como satisfativos contra o Poder Público. Entretanto,
a Colenda Corte Superior no sentido de asseverar que a
concessão é vedada, como princípio geral, excepcionando-se as
hipóteses de providências médicas urgentes, como é o caso em
exame. 5. Recurso conhecido, mas desprovido. Decisão mantida.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento n.º 0621757-37.2015.8.06.0000, em que são partes as
acima relacionadas, acordam os Desembargadores que compõem a
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por
unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, mas
para negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora,
parte integrante deste. Fortaleza, 06 de julho de 2015. TJ-CE - Agravo
de

Instrumento:

AI

06217573720158060000

CE

0621757-

37.2015.8.06.0000.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA.
BLOQUEIO

E

SEQUESTRO

DE

VERBAS

PÚBLICAS.

DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS
DA TUTELA. MEIO DE COERÇÃO VÁLIDO. NECESSIDADE DE
CONFERIR

EFICÁCIA

AO

PROVIMENTO

JURISDICIONAL.

Inocorrência das hipóteses do art. 535, II, do CPC, não havendo
qualquer omissão a ser sanada. Aplicação de efeitos infringentes.
Impossibilidade. Hipótese que não se mostra excepcional a ensejar a
atribuição de efeitos modificativos. O sequestro/bloqueio de
quantias nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o
custeio de tratamento médico indispensável, como forma de

concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana e do direito à vida e à saúde. Na hipótese dos autos,
estamos diante de ordem bloqueio de verba pública como meio
coercitivo para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida,
ex vi, do art. 461 § 5º, do CPC. Destaca-se que a decisão de
antecipação dos efeitos da tutela, proferida em 19/04/2013,
determinou que o medicamento fosse prestado no prazo de 48 horas,
no entanto, conforme informação prestada pelo juízo a quo, a decisão
ainda não havia sido cumprida na data da decisão agravada, ou seja,
em 30/08/2013. A medida imposta coloca-se adequada, diante da
resistência dos réus em disponibilizar os medicamentos para a
agravada, ou seja, além de praticar ato atentatório ao exercício da
jurisdição, incide em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao
colocar em risco à saúde de uma pessoa, mediante expedientes
protelatórios. A medida visa salvaguardar o direito garantido pelo
art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na
inutilidade do provimento judicial. Decisão recorrida que enfrentou
as questões arguidas pela parte, de forma suficiente a possibilitar o
julgamento do recurso. Intuito de prequestionamento da matéria por
violação de dispositivos legais, objetivando o acesso a recursos
excepcionais. Desprovimento dos embargos. (TJ-RJ - AGRAVO DE
INSTRUMENTO:

AI

00587114220138190000

RJ

0058711-

42.2013.8.19.0000.)

Assim, em caso de descumprimento da decisão de mérito, requer desde já o
bloqueio do valor necessário para o cumprimento da cominação judicial.

2.7. DA IMPORTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO

O que a todos têm visto é uma incapacidade absurda, funcional, administrativa,
gerencial, burocrática, omissiva do Estado do Pará e seus agentes de cumprirem o
mandamento constitucional de exercício do direito à saúde das pessoas. Isso, apesar dos
grandes gastos públicos nessa área, anualmente.
Viu-se que o Governo Federal liberou diversos recursos para auxiliar no
enfrentamento ao coronavírus e no Estado do Pará não houve de fato a efetividade da garantia
à saúde dos cidadãos.

Porém, vê-se atualmente que o Judiciário tem sido procurado para julgar questões
relativas à saúde, o que pode demonstrar a sensibilização pública para a importância dos
serviços nessa área e uma maior conscientização do povo para exigir o cumprimento do tal
dever do Estado. Isso, até porque o cidadão se vê obrigado a buscar todas as medidas para
garantir sua saúde e sua vida diante da inoperância estatal.
O Judiciário tem, na maioria considerável das vezes, demonstrado sensibilidade
ao julgar as questões sociais suscitadas na área da saúde, fazendo-o com acerto. Com isso,
acaba por atualizar a Lei e posições vetustas do próprio Judiciário, ganhando respeito da
sociedade. Entre o Estado e o indivíduo, tem ficado a favor deste último. Entre a opção do
equilíbrio das contas públicas e o direito à vida e à saúde, tem preferido esses, mais
importantes. Senão, vejamos:

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

CONSTITUCIONAL,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA.
HEPATITE

C.

FORNECIMENTO

DE

MEDICAMENTOS

EXCEPCIONAIS (RIBAVIRINA 250 MG E INTERFERON ALFA-2B).
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DEFERIMENTO

NA

ORIGEM.

MANUTENÇÃO

EM

GRAU

RECURSAL. NÃO-PROVIMENTO. É consabido que a saúde pública
é obrigação do Estado em abstrato, desimportando qual a esfera de
poder que efetivamente, a cumpre, pois a sociedade que contribui e
tudo paga, indistintamente, ao ente público que lhe exige tributos cada
vez mais crescentes, em todas e quaisquer esferas de poder estatal,
sem que a cada qual seja especificada a destinação desses recursos.
Portanto, o indeferimento da tutela causaria dano ao agravante, pondo
em risco a sua vida. agravo de instrumento não provido” (TJRS –
Quarta Câmara Cível – Recurso de Agravo de Instrumento n.º
70001489657 – Relator Desembargador Wellington Pacheco Barros –
Julgado em 29/11/2000).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC.
ARGÜIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ALEGADA TRANSGRESSÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME NA VIA ESPECIAL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 461, § 5º, DO CPC.1.Não se conhece do recurso
especial pela alegada violação ao artigo 535 do CPC nos casos em
que a argüição é genérica. Incidência da Súmula 284/STF.2. Quanto

ao artigo da Carta da República e aos princípios constitucionais tidos
como contrariados, trata-se de matéria que refoge ao âmbito de apreciação desta Corte. O recurso especial, como é cediço, limita-se ao
exame de normas infraconstitucionais.3. As medidas previstas no § 5º
do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão "tais como", o
que denota o caráter não exauriente da enumeração.4.Não obstante
o seqüestro de valores seja medida de natureza excepcional, a efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação da
saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior
que é a vida.5. Recurso especial improvido” (STF, REsp 787101/RS,
2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 17.11.05, DJ 28.11.2005, p. 271).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR.
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO
ADMITIDO

NA

ORIGEM.TRATAMENTO

DE

SAÚDE

NO

EXTERIOR.1. Em situações excepcionais, presentes o forte risco de
dano irreparável e a relevância do direito alegado, mostra-se cabível
a medida cautelar para conferir efeito suspensivo a recurso especial
cuja admissibilidade não foi apreciada na instância de origem.2.
Revelando-se, todavia, improvável o conhecimento e provimento do
recurso especial, não se configura o requisito da verossimilhança,
indispensável à concessão da medida antecipatória.3. Em recurso
especial contra acórdão que nega ou concede antecipação da tutela,
a questão federal passível de exame é apenas a que diz respeito aos
requisitos da relevância do direito e do risco de dano, previstos no
artigo 273 do CPC. Não é apropriado invocar, desde logo, e apenas,
ofensa às disposições normativas relacionadas com o mérito da ação
principal.4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, AgRg
na MC 10154 / RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma,j.
02/08/2005, DJ 22.08.2005, p. 126).

Em se tratando da carência de leitos de UTI e respiradores, fato é que tal
insuficiência representa verdadeira degeneração dos valores republicanos que norteiam
a Administração Pública, uma vez que as necessidades mais vitais do ser humano são
deixadas à míngua, justamente no momento em que o administrado mais necessita, o
que não pode prosperar em hipótese alguma. Bom grado, a atuação jurisdicional diante

dos casos de insuficiência de Unidades de Terapia Intensiva, tem-se dado de forma louvável
diante daqueles que busca tal proteção. Veja-se:

CONSTITUCIONAL.

ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL.

DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. DIREITO À SAÚDE E À
VIDA DIGNA. DEVER DO ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL E
MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISSOCIAÇÃO.
1.Caracterizada a violação a direito líquido e certo, assegurado no art.
196 da Constituição Federal, o Mandado de Segurança revela-se,
indiscutivelmente, a via adequada para a proteção desse direito. 2. A
disponibilização do leito de UTI objetiva assegurar o direito à
saúde e à vida da paciente, constitucionalmente garantidos. 3.
Direito fundamental, de aplicação imediata e dever do Estado,
previstos na Constituição Federal (arts. 5º, caput e § 1º, 6º e 196).
4. A "reserva do possível" nunca pode estar dissociada do
"mínimo existencial", pois somente depois de atendido o mínimo
existencial, aí incluído o direito à saúde, é que o Poder Público
terá discricionariedade para cogitar a efetivação de outros
gastos. 5.Precedentes do STF, do STJ e desta Corte. 6.Segurança
concedida. Liminar ratificada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acorda o Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará, por maioria em conceder a segurança
requestada, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE TJCE
Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. JUCID PEIXOTO DO
AMARAL Relator MINISTÉRIO PÚBLICO.
(TJ-CE 06286882220168060000 CE 0628688-22.2016.8.06.0000,
Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento:
15/02/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 15/02/2018)

REEXAME

NECESSÁRIO.

PROCESSUAL

CIVIL.

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE
PORTADOR

DE

DISPONIBILIZAÇÃO

DOENÇA
DE

GRAVE.
LEITO

DE

NECESSIDADE
UTI.

DE

ENFERMO

HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO CONCORRENTE ENTRE OS
ENTES DA FEDERAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
TUTELA DA SAÚDE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER
CONSTITUCIONAL

DO

ENTE

PÚBLICO.

SENTENÇA

CONFIRMADA. 1. Tratam os autos de reexame necessário em
ação ordinária por meio da qual se busca a disponibilização de
leito de UTI para internação de paciente hipossuficiente portador
de moléstia grave. 2. O direito fundamental à saúde, previsto
expressamente nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, assume
posição de destaque na garantia de uma existência digna, posto que
é pressuposto lógico de efetivação de outros dispositivos da mesma
natureza. 3. A atuação dos Poderes Públicos está adstrita à
consecução do referido direito, devendo priorizar sua efetivação
face a outras medidas administrativas de caráter secundário.
Trata-se

do

conhecido

efeito

vinculante

dos

direitos

fundamentais. 4. Neste desiderato, o Judiciário tem por dever não só
respeitar tais normas, mas igualmente garantir que o Executivo e o
Legislativo confiram a elas a máxima efetividade. - Precedentes do
STF, STJ e desta egrégia Corte de Justiça. - Reexame Necessário
conhecido. - Sentença confirmada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos de Reexame Necessário nº 011367617.2019.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda
a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do reexame
necessário a fim de manter inalterada a sentença recorrida, nos
termos do voto da Relatora. Fortaleza, 9 de setembro de 2019 JUÍZA
CONVOCADA ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
Relatora
(TJ-CE

-

Remessa

Necessária:

0113676-17.2019.8.06.0001,

01136761720198060001

Relator:

ROSILENE

CE

FERREIRA

FACUNDO - PORT. 1392/2018, Data de Julgamento: 09/09/2019, 3ª
Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2019)

Ao invés de gastar R$ 5.794.560,00 (cinco milhões e setecentos e noventa e
quatro mil e quinhentos e sessenta reais) com a contratação de empresa para administrar um
Hospital de Campanha que mais parece um hotel, por que não investir no Hospital Regional
do Sudeste do Pará que já possui extrema necessidade de se aumentar o número de leitos,
adquirindo respiradores suficientes, tendo em vista o atendimento de pacientes oriundos de
23 municípios que compõem a 11ª Regional de saúde.

De acordo com os contratos publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), o valor
total, só para gestão dos quatro hospitais de campanha, chega a R$ 100.800.000,00,
para um período de quatro meses, em Belém, Santarém, Marabá e Breves.
Destarte, o caso em apreço merece especial atenção, visto que o poder
responsável pela política de saúde pública tem se mantido inerte diante da calamidade na
prestação do serviço público. E não é exagero ressaltar que a ausência de leitos de UTI e
respiradores, em desatendimento ao mínimo necessário, consubstancia verdadeiro
sacrifício de vidas, estas que deveriam ser protegidas pelo Estado.
Como já dito anteriormente, há temos fora realizado o I Encontro de otimização
das demandas sócio jurídicas para a regularização do Hospital Regional do Sul e Sudeste do
Pará, tendo o relatório informado a estimativa dos municípios abrangidos pelo Hospital
Regional e a soma das populações destes municípios chegando ao número de 1.277.117 (um
milhão duzentos e setenta e sete mil e cento e dezessete) habitantes; em passo
diametralmente oposto, o Hospital conta com apenas 38 (trinta e oito) Leitos de UTI e 77
(setenta e sete) leitos gerais.
Por falta de empenho dos Requeridos em programarem as ações de saúde de
acordo com a demanda dos usuários, nem mesmo antes da pandemia haviam leitos
suficientes para as demandas ordinárias de saúde, situação que se agravou diante dos casos
de coronavírus, pois as pessoas continuam a adoecer das mais variadas patologias e ainda
surge esta nova questão a ensejar muito mais estrutura dos serviços de saúde que já são
precários na nossa região.
É por demais importante ressaltar que as ações e serviços de saúde são gratuitas
(art. 43 da Lei 8.080, de 19.09.1990), ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios
estabelecidos com as entidades privadas. Por tudo dito, ao reconhecer o direito à saúde como
direito social, de todos, público e gratuito, a Constituição fê-lo como fundamental, imprescindível para a dignidade da pessoa humana, devendo isso ser reconhecido pelo Poder Judiciário
o qual deve reparar violências e ilegalidades.

3. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, visando resguardar a saúde dos interessados de forma coletiva,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requerem em sede de TUTELA DE
ANTECIPADA:

I)

No prazo de 10 (dez) dias, apresentem a relação de pacientes da
região do 11ª Regional de Saúde atendidos no Hospital Regional e

do Hospital Municipal de Marabá que atualmente submetem-se a
tratamento de COVID-190, bem como, a relação de pacientes de
outros

municípios

que

são

encaminhados

para

realizarem

tratamento em Marabá;
II) Assegurem imediata e ininterrupta assistência de tratamento de
COVID-19 a todos os pacientes de Marabá e região acometidos por
essa doença a ser prestada no Município de Marabá;
III) Apresentem, no prazo 48 horas, um PLANO CONJUNTO E
EMERGENCIAL DE GESTÃO que demonstre a sistemática e o fluxo
para atendimento de toda a demanda atual e projetada de pacientes
com COVID-19, cujo serviço deverá ser prestado no próprio
município de Marabá através dos Hospitais Regional, de Campanha
e Municipal, devendo ser homologado judicialmente;
IV) Findo o prazo fixado no item “III” supra, que o referido ente efetive,
imediatamente, o citado plano de gestão (e apresente as correlatas
provas), com indicação precisa dos hospitais privados e/ou clínicas
particulares que, em caso de impossibilidade de atendimento pela
rede pública de saúde, serão contratados para prestarem o serviço
em Marabá;
V) A implantação imediata pelo ESTADO DO PARÁ de pelo menos 40
leitos de UTI, metade dos leitos de UTI em déficit na região que
atualmente são de 81 (oitenta e um) no Hospital Regional do
Sudeste do Pará, conforme cálculo do déficit apresentado;
VI) A instalação imediata pelo ESTADO DO PARÁ no Hospital de
Campanha de pelo menos 60 (sessenta) respiradores (metade dos
leitos);
VII) Ao ESTADO DO PARÁ providencie garantia orçamentária para as
obras, aquisição de equipamentos (principalmente respiradores),
recursos humanos, materiais e insumos hospitalares necessários ao
atendimento da população;
VIII)

A implantação imediata pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ pelo

menos 10 (dez) leitos de UTI no Hospital Municipal de Marabá,
considerando o déficit atual de 28 (vinte e oito) leitos de UTI,
conforme cálculo apresentado, e a destinação de área de isolamento
equipada com respiradores, além da instalação urgente de
tomógrafo;

IX) Ao MUNICÍPIO DE MARABÁ providencie garantia orçamentária
para as obras, aquisição de equipamentos (principalmente
respiradores), necessários ao atendimento da população;
X) Aos requeridos apresentem cronograma para a implantação dos
leitos, aquisição de equipamentos, recursos humanos, materiais e
insumos hospitalares e regular funcionamento, a ser submetido à
homologação em juízo;
XI) Busquem junto à União, o aporte de recursos necessários à
prestação do serviço através da compra de equipamentos
respiradores;
XII) Para o caso de descumprimento de quaisquer dos comandos
elencados nos itens “I, II, e III”, seja cominada multa diária inicial de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por paciente de qualquer modo
desassistido, pecúnia essa a ser revertida à execução de projetos
sociais locais, sem prejuízo às sanções penais decorrentes do crime
de desobediência a serem aplicadas aos agentes responsáveis, a
par da configuração de ato de improbidade administrativa, de ato
atentatório à dignidade da justiça e da aplicação de multa, ao modo
do artigo 77, §2º, do Códex Civil Instrumental. Por sua vez, para o
caso de descumprimento de qualquer dos itens “IV e V”, seja
cominada multa diária inicial de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
para o Réus, com a mesma sistemática de reversão ao citado fundo
e de responsabilização dos agentes.
XIII)

Não havendo oposição à eventual audiência de conciliação

(artigos 319, VII, e 334, ambos do CPC), passa-se aos pedidos finais.
XIV)

o Ministério Público requer, em caso de descumprimento o

bloqueio

das

contas

públicas

dos

Requeridos,

mais

especificamente dos RECURSOS PRÓPRIOS, no valor de
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para garantir o
cumprimento da ordem judicial exarada, de forma proporcional e
razoável, dos valores necessários para o cumprimento integral da
ordem judicial, qual seja, a implantação de novos leitos de UTI com
a compra de respiradores e todos os equipamentos, insumos
materiais e recursos humanos, a fim de garantir o enfrentamento a
COVI-19 no município de Marabá.

Requer, por fim, que Vossa Excelência:

I) Determine a citação dos Requeridos, para ofereçam resposta no
prazo legal, sob pena de revelia e confissão ficta, imprimindo-se ao
feito o rito ordinário previsto no Código de Processo Civil;
II) Confirme os pedidos contidos na tutela antecipada, JULGAR
TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO.
III) Condene definitivamente o ESTADO DO PARÁ a implantar 81
(oitenta e um) leitos de UTI no município de Marabá, conforme
cálculo do déficit apresentado, providenciando as obras, aquisição
de

equipamentos,

recursos

humanos,

materiais

e

insumos

hospitalares necessários;
IV) Condene definitivamente o MUNICÍPIO DE MARABÁ a
implantar 28 (vinte e oito) leitos de UTI no município de Marabá –
Hospital Municipal de Marabá, conforme cálculo do déficit
apresentado, providenciando as obras, aquisição de equipamentos,
recursos humanos, materiais e insumos hospitalares necessários;
V)

Considerando que a lide envolve os bens jurídicos relativos à

saúde e à vida, sendo eles de fundamental importância, seja fixe, já
na concessão da tutela antecipada, multa diária à base de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da
medida judicial determinada, para cada réu, além do bloqueio das
verbas do valor necessário para o cumprimento da cominação judicial;
VI)

Sejam também condenados os réus ao pagamento de

indenização a título de DANO MORAL COLETIVO, no valor de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) nos termos da fundamentação
supra, ou outra quantia a ser arbitrada pelo douto juízo, destinada a
ao Fundo Estadual do Ministério Público ou a órgãos/instituições ou
programas/projetos públicos ou privados, que tenham objetivos
filantrópicos, culturais, educacionais, científicos, de assistência social,
preferencialmente relacionados ao serviço público de saúde de
enfrentamento ao COVID-19 no Estado do Pará, nos termos dos
artigos 5°, §6°, e 13 da Lei n° 7.347/85.
VII)

Em caso de bloqueio das verbas, conforme item 2.6 deste

pedido, seja após o provimento final, revertidos os valores para o
cumprimento da obrigação de fazer proposta nesta demanda,
com fulcro no art. 497 do NCPC (tutela inibitória);

VIII) A inversão do ônus da prova a favor nos termos do artigo 21 da
Lei 7347/85 c/c 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor;
IX)

A intimação pessoal do Ministério Público de todos os atos e

termos processuais, com fulcro no art. 41 da Lei nº 8.625/93 e artigos
180 e 183, §1°, ambos do CPC;
X)

Conceda prioridade desta ação na ordem cronológica de

recebimento para publicação e efetivação do pronunciamento judicial,
conforme art. 153, §2º, inciso I do CPC/2015.

Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos.
Atribui-se à causa o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

Marabá/PA, 28 de abril de 2020.
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