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RECOMENDAÇÃO 002/2020 MPPA – 3ªPJP 

 

O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, através da 3ª Promotoria de Justiça 

de Parauapebas (Plantonista) no uso de suas atribuições legais, por intermédio da Promotora 

de Justiça infra-assinada, com fulcro no art. 129, incisos II e VI, da Constituição Federal e no 

uso de suas atribuições legais e de tutela dos direitos Constitucionais individuais indisponíveis, 

vem expor e recomendar o seguinte: 

 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público é conferido, pelo artigo 129, III, da 

Constituição Federal, o dever de atuar com o objetivo primaz de acautelar interesses sociais e 

difusos;  

 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito de raiz constitucional (artigo 6º da 

Constituição Federal), corolário do próprio direito à vida, donde provém a impossibilidade de a 

sua tutela ser objeto de eventual mitigação; 

 

CONSIDERANDO ainda que a Constituição Federal estabelece, em seu art.196, que “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; 

 

CONSIDERANDO que é garantido constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXIII, da CF) que 

todos os cidadãos tenham o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como o direito de acesso aos registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo. 

 

CONSIDERANDO que a Lei 12.527/2012 (Direito à informação) busca viabilizar meios de 

esclarecimentos, informações, acesso a dados, tudo de forma clara, transparente, e sem 

dúvidas, com pontos essenciais que podem ser elementos de prova através dos dados que 

virão no documento, seja certidão, ofício, importante para uma ação judicial, processo 

administrativo que estiver em trâmite com a finalidade de solucionar demandas, conflitos de 

interesses, não só na atuação perante o órgãos públicos mas perante o Poder Judiciário. 



 

 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

PARAUAPEBAS 
 

  

 
 

CONSIDERADO que o direito à saúde, ao lado do direito à vida, assume o caráter de 

um dos mais importantes direitos de personalidade, podendo o indivíduo optar, inclusive, a se 

submeter ou não ao tratamento, desde que seja informado pelo médico responsável sobre o 

seu estado de saúde e possibilidades de tratamento;  

 

CONSIDERANDO o teor dos arts. 86 e 88 do Código de Ética Médica, médico 

responsável pelo paciente não poderá deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu 

representante legal quando for solicitado; 

 

CONSIDERANDO que o laudo médico é documento essencial para proposição de Ações 

de Saúde que tenham a finalidade de garantir o tratamento médico adequado ao paciente; 

 

CONSIDERANDO a demora no tratamento do paciente, em razão de eventual 

indeferimento de liminares de saúde decorrente da não apresentação do laudo médico poderá 

ocasionar a morte do paciente e que, nesse caso, o responsável pela não confecção e entrega 

do laudo poderá vir a responder pelo crime de homicídio com dolo eventual; 

 

CONSIDERANDO que nos autos da Notícia de Fato SIMP 001728-030/2020 há 

informação de que foi negada a entrega do laudo a paciente e que por esse motivo o 

documento foi solicitado por este Órgão Ministerial via Ofício nº 0103/2020 MP/2ªPJP, 

entretanto, sem resposta; 

 

O Ministério Público do Estado do Pará, através da Promotoria de Justiça de 

Parauapebas, RESOLVE RECOMENDAR aos Hospitais Públicos e Particulares de 

Parauapebas que, em face das garantias constitucionais inerentes aos cidadãos e em fiel 

cumprimento à Lei de acesso à Informação, FORNEÇAM LAUDOS MÉDICOS aos pacientes, 

sempre que solicitado por ele ou pelo seu familiar, especificando o estado de saúde, bem como 

o tratamento indicado para cada caso.  

 

O Ministério Público com esta Recomendação visa a adoção de medidas legais necessá-

rias para garantir o acesso à saúde e tratamento digno dos cidadãos parauapebenses.  
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Registre-se que, em caso de não acatamento desta Recomendação, serão adotadas as 

medidas legais necessárias, inclusive o ajuizamento da Ação Civil Pública, além, das medidas 

criminais e correlatas de responsabilização do ente público ou privado se for o caso. 

 

DETERMINAR, desde já: 

a) Expeça-se NOTIFICAÇÃO com a presente RECOMENDAÇÃO aos 

Hospitais Públicos e Particulares de Parauapebas, bem como à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

  

Parauapebas, 02 de maio de 2020. 

 

 

 

FRANCYS GALHARDO VALE 

Promotora de Justiça 

 

 


		2020-05-02T10:32:25-0300
	FRANCYS LUCY GALHARDO DO VALE:37803298249




