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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE MARABÁ/PA. 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por sua Promotora de Justiça 

que ao final assina, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Marabá, com atuação em matéria 

constitucional fundamental ao direito à saúde, no uso de suas atribuições legais e institucionais e com 

fundamento nos artigos 1º, inciso IV, 5º e 21, todos da Lei nº 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública), 

artigo 25, inciso IV, letra “a”, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), artigos 

127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, art. 300 do Código de Processo Civil, vem propor:    

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA 

 

em desfavor do:  

 

 

ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, representado 

por seu Procurador, na forma do Inciso II, do Artigo 75 do Código de Processo 

Civil, podendo ser citado na pessoa do Procurador do Estado, na sede do 

governo estadual, Palácio dos Despachos “Benedicto Wilfredo Monteiro”, 

Rodovia Augusto Montenegro, km 09, Bairro Coqueiro, CEP 66823-010, 

pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos: 

 

I - DOS FATOS 

 

O Procedimento Administrativo em anexo, foi instaurado a partir da apresentação 

constante e volumosa de reclamações realizadas pelos usuários do serviço público de saúde, que não 

têm obtido êxito nas suas solicitações para a realização de cirurgias vasculares intracranianas e 

suporte de hemodinâmica, conforme listagem em anexo (fls. 02/07). 

Determinou-se a realização de vistoria “in locu” pelo Engenheiro do Grupo de Apoio 

Técnico Interdisciplinar do Ministério Público, juntamente com o Oficial de Diligências, a fim de 

averiguar a estrutura física do espaço destinado à hemodinâmica e cirurgias neurológicas, bem como, 

verificar a aquisição/instalação de equipamentos destinados a tal fim no Hospital Regional do Sudeste 

do Pará (fls. 04/09). 
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Considerando o número elevado de pacientes transferidos para Belém via 

Tratamento Fora de Domicílio, ante a ausência dos equipamentos necessários para regularizar 

cirurgias neurológicas e suporte de serviço de hemodinâmica, espediu-se a Recomendação Ministerial 

n° 015/2019-MP/6ªPJMAB (fls. 10/18), tendo sido determinado ao Secretário de Saúde Pública do 

Estado do Pará: 

 

A) Ao Secretário de Saúde Pública do Estado do Pará e a/ao Diretor(a) do 11º 

Centro Regional de Saúde de Marabá – SESPA que: 

 

1) Adotem todas as providências necessárias, na medida de suas 

competências e obrigações legais/contratuais, para que promovam os 

atendimentos neurocirúrgicos dos pacientes que se encontram devidamente 

regulados, aguardando a realização de procedimentos e cirurgias 

neurológicas, com a compra dos equipamentos necessários e a contratação 

de profissional médico especializado, a fim de garantir integralmente a oferta 

do serviço de neurologia aos pacientes no Hospital Regional de Marabá, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias; 

2) Apresentem a esta Promotoria de Justiça listagem de todos os pacientes 

que aguardam a realização de procedimentos cirúrgicos neurológicos, 

internados no Hospital Regional do Sudeste do Pará, bem como aqueles que 

se encontram regulados, aguardando transferência, no prazo de 15 (quinze) 

dias; 

3) Informem ao Parquet, com a devida documentação comprobatória, se há 

pactuação do serviço junto ao município de Belém e/ou Estado do Pará, bem 

como, qual a quota pactuada para atender a demanda, no prazo de 15 

(quinze) dias. 

 

ADVERTIR que esta RECOMENDAÇÃO não dispensa o cumprimento dos 

demais comandos constitucionais, legais e infra legais e das decisões 

judiciais relativos ao tema de que trata, podendo o seu descumprimento 

ensejar medidas administrativas e judiciais cabíveis para forçar sua 

observância, sem prejuízo de responsabilização administrativa, cível e penal, 

conforme o caso. 

 

A resposta sobre as providências adotadas para o cumprimento desta 

RECOMENDAÇÃO deve ser encaminhada por escrito a esta Promotoria de 

Justiça nos prazos definidos. 
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O Assessor Especializado em Engenharia Civil do GATI encaminhou Laudo 

Cautelar de Engenharia n° 042/2019 (fls. 20/34), referente à vistoria realizada no Hospital Regional 

de Marabá, tendo sido constatada a necessidade de realização das seguintes adequações: 

 

8.  RECOMENDACOES 

  

Considerando     não   conformidades     apontadas    no   presente    trabalho 

recomenda-se o que se segue: 

 

• Que seja providenciado dedetização da área destinada a preparação de 

acesso ao centro cirúrgico, bem como de todo o centro cirúrgico; 

• Que seja providenciada   reforma das paredes do centro cirúrgico, a fim de 

sanar   as infiltrações   que geraram   danos   ao revestimento   das paredes 

(pintura), com utilização de produtos adequados ao uso hospitalar (tinta 

epóxi), bem como eliminação das trincas e fissuras; 

• Que seja providenciada intervenção no piso das salas de cirurgias, a fim de 

realizar troca das placas do piso vinílico danificadas e polimento das salas 

que possuem piso em korodur (granilite); 

• Que seja realizada intervenção no forro das salas de cirurgias, a fim de que 

seja corrigido trincas e fissuras existentes e pintura dos mesmos; 

• Que seja providenciada a retirada da viga que separa o forro da sala de 

cirurgia 1, caso esta seja em alvenaria de vedação e, que seja realizado a 

junção das duas partes do forro. 

 

O Diretor Hospital e o Diretor Administrativo Financeiro, ambos do Hospital 

Regional do Sudeste do Pará, encaminharam resposta à solicitação ministerial, qual seja, a relação 

dos pacientes com solicitação de procedimento microcirúrgico vascular intracraniano (fls. 36/40). 

A Pró-Saúde, administradora do Hospital Regional do Sudeste do Pará, 

encaminhou as informações sobre as providências relacionadas à estrutura predial, com o cronograma 

e datas de conclusão, cientificando que devido a decorrência de inúmeras demandas cirúrgicas, as 

datas de conclusão do Centro de Saúde poderiam sofrer alteração (fls. 43/66). 

Contatou-se o Diretor do Hospital Regional para comparecer no Ministério Público, 

a fim de realizar reunião no dia 04/09/19, conforme extrato de reunião o Diretor Administrativo do 

Hospital Regional informou que as obras do setor de hemodinâmica seriam concluídas as instalações 

físicas no prazo de 30 (trinta) dias, tendo a lista de equipamentos sido encaminhada para a SESPA. 

Ainda, informou que a equipe seria contratada após 40 (quarenta) dias, sendo implantado 06 (seis) 

leitos semi-intensivos para suporte a hemodinâmica (fls. 68/69). 

Exaurido o prazo informando, determinou-se a realização de nova  vistoria “in locu” 

no Hospital Regional do Sudeste do Pará, juntamente com o Diretor Geral do Hospital Regional, a fim 

de verificar a aquisição/instalação de equipamentos destinados para o setor de hemodinâmica. A 
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vistoria foi realizada em 24/09/19, sendo certificado que os equipamentos não foram instalados, 

bem, como, a área destinada a tal serviço ainda não havia sido concluída, sendo juntadas as 

relações dos pedidos de materiais, equipamentos, mão de obra e memorial descritivo contendo o 

resumo da reforma e ampliação do Hospital Regional (fls. 70/121). 

Requereu-se informações ao Secretário Estadual de Saúde Pública do Pará, 

através do ofício n° 1597/2019/6ªPJMAB-MPPA, não tendo sido respondido, conforme certidão de 

fl. 149. 

Realizada nova diligência pelo Engenheiro Civil do GATI na sala destinada a 

hemodinâmica (fls. 123/134), foram encontradas não conformidades, tendo sido recomendado:  

 

• Que seja recomendado a substituição das portas presentes na sala de 

exames par portas revestidas de chumbo, a fim de que qualquer radiação 

que possa ser emitida por equipamento fique contida na sala; 

• Que seja recomendado aplicação de revestimento   nas paredes e forro tinta 

à base de chumbo, a fim de que qualquer radiação que possa ser emitida por 

equipamento fique contida na sala; 

• Que seja recomendado a retirada das janelas existentes a sala de exames, 

e posterior fechamento das paredes de vedação; 

• Que   seja   recomendado    a   adaptação do banheiro da   recepção    da 

termodinâmica e fim de tornar o mesmo acessível segundo NBR 9050/2015. 

 

Na oportunidade fora entregue uma lista contendo 51 (cinquenta e um) pacientes 

que realizaram tratamento de AVC no Hospital Regional (fl. 135). 

Solicitou-se informações à 13ª Promotoria de Justiça acerca do número de 

atendimentos de vítimas de AVC (fls. 136/137). 

Fora pedido novas informações ao Diretor Técnico do Hospital Regional (fl. 138).   

A Promotora de Justiça Titular da 13ª Promotoria de Justiça encaminhou resposta 

a esta signatária, informando que fora realizado 18 (dezoito) atendimentos no ano de 2019, 

referentes a AVC (fl. 139). 

A Secretaria Municipal de Saúde informou que foram atendidos no período de 

01/01/2019 a 1610/19, o quantitativo de 188 (cento e oitenta e oito) pacientes com acidente 

vascular cerebral AVC (fls. 140/141). 

Juntou-se aos autos solicitação dos Diretores do Hospital Regional, sobre o 

requerimento de aquisição de um equipamento de ressonância magnética, considerando a falta de 

peças para serem repostas no aparelho onde são realizados os exames no Hospital Regional, ficando 

à partir de dezembro, o Hospital descoberto, gerando graves impactos no atendimento (fl. 142). 

Ainda, juntou-se aos autos do Procedimento Administrativo relação dos serviços 

pactuados entre o município de Marabá e Estado do Pará, em relação a alta complexidade na área 

neurológica (fls. 143/148). 
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Consta Certidão Oficial na qual atesta o registro de 25 (vinte e cinco) atendimentos 

relacionados ao assunto em tela (fl. 150). 

A fim de instruir a ação solicitou-se informações sobre o custo de transporte aéreo 

de pacientes que necessitam do serviço de hemodinâmica, custos de manutenção dos pacientes 

internados na UTI, bem como, o número de pacientes encaminhados para outra unidade via TFD (fls. 

151/152). 

Em resposta os Diretores do Hospital Regional encaminharam planilha 

pormenorizada, contendo q quantidade de pacientes e os custos gerados ao Estado, uma vez que o 

Hospital Regional é de responsabilidade do Estado do Pará (fls. 153/159). 

Os dados são alarmantes!  

O Hospital Regional do Sudeste do Pará não dispõe dos equipamentos necessários 

para a realização das cirurgias neurológicas, mais precisamente microscópio, aparelho de 

ressonância magnética em bom estado e os serviços de hemodinâmica.  

Em vista dessa carência, os pacientes têm sido encaminhados à Capital do Estado, 

no entanto, veem-se obrigados a aguardar moroso atendimento do serviço público de TFD, DEMORA 

QUE NO CASO DE NEUROLOGIA É DETERMINANTE NA APRESENTAÇÃO DE SEQUELAS, além 

dos custos gerados aos entes por todo os procedimentos, uma vez que os pacientes precisam ser 

transferidos para a capital via UTI aérea.  

Outro fato gravíssimo é que os leitos de UTI ficam por uma grande parte ocupados 

com esses pacientes cirúrgicos que aguardam transferência para Belém, inviabilizando a 

rotatividade dos leitos de UTI que já são escassos e, por conseguinte comprometem outros 

pacientes também com quadro gravíssimos, gerando uma enorme espera por vagas e 

intensificando a judicialização de demandas, gerando danos imensuráveis à integridade física 

e à vida dos usuários em alta complexidade. 

Vale ainda frisar que o Hospital Regional conta em seu quadro com três 

neurocirurgiões totalmente aptos a realizarem cirurgias neurológicas e que estão ociosos 

apenas acompanhando a situação clínica dos usuários. Um absurdo! 

Por essa conjuntura, o Parquet expediu e reiterou ofícios aos Diretores do Hospital 

Regional, bem como, ao Secretário de Saúde Pública do Pará a fim de obter informações a respeito 

do oferecimento ou satisfação da demanda de interesse público, não obtendo comprovações acerca 

da efetiva oferta do serviço de neurocirurgia e hemodinâmica ou qualquer resposta efetiva. 

Nesse quadro, a cada atendimento realizado neste Órgão Ministerial, a respeito de 

cirurgias neurológicas, solicitavam-se providências por parte do Estado do Pará (SESPA), que persiste 

em manter-se inerte quanto à sua obrigação de oferecer o serviço público em contexto.  

Cumpre ainda observar que o Hospital Regional Geraldo Veloso atende a demanda 

de alta complexidade em saúde de 23 municípios, sendo uma das maiores regiões de saúde do 

estado do Pará em número de pacientes, aproximando-se de 1.277.117 (um milhão duzentos e 

setenta e sete mil e cento e dezessete) habitantes, que atualmente padecem ante a falta 

de suporte em neurocirurgia. Frisando-se que dentre os hospitais regionais do Estado, 

o único que não conta com este serviço! 
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Observa-se, assim, que a precária situação acima exposta, arrasta-se há tempos. 

Portanto, está evidenciado que os pacientes neurológicos de Marabá e Região estão desassistidos 

pelo Estado do Pará, não podendo ficarem à mercê dos prazos administrativos, aguardando a 

resoluções de entraves burocráticos, omissões ou ineficiência da Administração, enquanto a sua 

necessidade em receber o tratamento adequado é premente. Deixá-los a esta espera seria, portanto, 

colocar a sua saúde e vida em risco. 

Ora, o que demonstra o Ministério Público é que todos os caminhos levam a 

responsabilidade do Estado do Pará por não manter ou disponibilizar, de forma integral, a assistência 

devida aos pacientes que carecem de atendimento em neurocirugia, gerando um verdadeiro caos, 

configurando até mesmo ao desamparo aos pacientes. 

Tudo isso ocorre, ressalta-se, sem que haja esforço demonstrado pelo Estado em 

solucionar o problema extrajudicialmente, mantendo os pacientes em filas de espera sem previsão de 

atendimento, não sendo apresentada qualquer alternativa para solução do problema até a presente 

data, não podendo permanecer a situação versada, sob o risco de agravar o próprio sistema de saúde 

pública. 

Diante disso, considerando as tentativas frustradas de resolução do caso, a 

gravidade e emergência da situação, bem como a relevância do serviço de hemodinâmica, este Órgão 

Ministerial não vê outra saída, a não ser a propositura de Ação Civil Pública para defesa dos direitos 

a saúde dos munícipes de Marabá e região. 

Ante ao histórico apresentado, a lei garante aos pacientes usuários do Sistema 

Único de Saúde, por intermédio deste órgão de execução, a busca pela tutela jurisdicional, com escopo 

de fazer valer os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que amparam o cidadão no que 

concerne à saúde pública. 

 

II - DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

O Ministério Público é instituição permanente e dentre tantas atribuições que lhe 

confere o texto constitucional, está a defesa aos interesses coletivos, bem como proteção ao 

patrimônio público. 

A legitimidade do Ministério Público para a propositura da AÇÃO CIVIL PÚBLICA é 

inconteste com arrimo no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, no artigo 5º, da Lei nº 7.347, 

de 24 de julho de 1985 e no artigo 25, inciso III, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 – LONMP. 

Deve-se acentuar no caso a legitimidade para defesa de “qualquer outro interesse 

difuso ou coletivo”, do artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, como fórmula que 

finda também por abranger toda proteção dos direitos da cidadania, gênero que inegavelmente contém 

o DIREITO À SAÚDE, com lastro no artigo 2º, da Lei nº 8.080/1990.  
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Ainda dispõe o artigo 127 da Constituição Federal que é atribuição do Ministério 

Público a defesa de interesses individuais indisponíveis, sendo esta uma norma autoaplicável, visto 

que, conforme lição de José Afonso da Silva1, in verbis: 

  

"Não há norma constitucional alguma destituída de eficácia. Todas elas 

irradiam efeitos jurídicos, importando sempre uma inovação da ordem 

jurídica preexistente".  

 

No mesmo sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a 

legitimidade do Ministério Público na defesa dos direitos indisponíveis. 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROTEÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. 

1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil 

pública a fim de garantir direitos indisponíveis tais como a saúde e a vida. 

Precedentes. 2. Não havendo, nos autos, recurso extraordinário com o 

intuito de rever o entendimento de que a legitimidade do Ministério 

Público estaria respaldada no artigo 127 da Carta da República, cabe a 

aplicação da Súmula 126/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

REsp 1196516/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/09/2010, DJe 04/10/2010) (Grifo nosso).    

         

A Constituição Federal incumbiu o Ministério Público de “zelar pelo efetivo respeito 

dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia”, nos termos de seu artigo 129, II. 

Assim sendo, resta-se plenamente demonstrada a legitimidade ativa do Ministério 

Público, sendo inegável não só para a instauração de inquéritos civis que tenham por objeto 

salvaguardar interesses coletivos, mas também para a propositura de ações cautelares, tutelas de 

urgência e ações civis públicas, que se fizerem necessárias. 

Portanto, a legitimação do Ministério Público é inconteste e decorre direta e 

expressamente da lei. 

 

III - DO DIREITO 

 

DA OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO EM GARANTIR O DIREITO A 

SAÚDE 

 

                                                           
1 Auto-aplicabilidade das Normas Constitucionais, SP, RT, 1968, p. 75. 
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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 

materialidade 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 Comparato2, “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”. 

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, no que 

tange a obrigação do Município e Estado a fornecê-lo são TODOS, TODA A SOCIEDADE. 

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 

 

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

promover 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” 
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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 a saúde à população solidariamente.  

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 a portadora de patologias graves, como no presente 

caso, deixe 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, 

saneamento básico, energia elétrica, iluminação pública, abastecimento, 
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comunicação, saúde, educação, lazer e segurança, assim como à 

preservação do patrimônio cultural e ambiental; 

 

Nesse sentido, correlaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais: 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE 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 

04-03-2011 EMENT VOL-02476-02 PP-00602) (grifei). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. TRANSPORTE 

PARA TRATAMENTO 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. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE PESSOA 

PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA. 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 
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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, uma vez que tal 

política de saúde já pactuada e de alta complexidade, 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. 

Os usuários do serviço de saúde pública não podem ser prejudicados pela 

burocracia e falta de eficiência da Secretaria Municipal de Saúde Pública do Estado do Pará em 

conduzir os procedimentos administrativos visando a prestação de serviço público essencial, neste 

caso, A IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO EM NEUROCIRURGIAS, COM AQUISIÇAO DOS 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (RESSALTANDO O MICROSCÓPIO CIRÚRGICO E UM NOVO 

APARELHO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) E A IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE 

HEMODINÂMICA. 

Os números de atendimentos nas promotorias de justiça de Marabá demonstram a 

extrema necessidade de dotar o Hospital Regional do serviço de hemodinâmica, com todos os 

aparelhos, equipamentos, estrutura física e profissionais, visando atender à crescente demanda da 

região. 

Conforme relatório acosta às fls. 153/159, demonstram a má utilização do dinheiro 

público, considerando o gasto elevado para manter os pacientes na UTI, bem como, as despesas 

de transporte via UTI aérea e TFD. 

Em um simples cálculo percebe-se que a longo prazo, o valor gasto individualmente 

com os pacientes, supera o valor do projeto apresentado para aquisição de equipamentos, mobiliários 

e ampliação para contemplar a unidade de hemodinâmica. Veja-se que o valor orçado apresentado 

na planilha descritiva de fls. 112/119 é de R$ 3.637.916,39 (três milhões e seiscentos e trinta e sete 

mil e novecentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos). 
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Ainda, na fl.102, fora orçado 01 (um) MICROSCÓPIO CIRÚRGICO – APLICAÇÃO 

EM NEUROCIRURGIAS E OTORRINOLATRINGOLOGIA, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte 

mil reais). Os microscópios para neurocirurgia oferecem óptica de alta qualidade e engenharia para 

realização de microcirurgias cranianas, coluna vertebral e outras. Repise-se que um aparelho de 

valor quase irrisório, se comparado aos gastos individuais com cada paciente, poderia salvar 

inúmeras vidas, uma vez que, as cirurgias poderiam sem realizadas no Hospital Regional, garantindo 

maior eficiência no tratamento dos pacientes. 

Conforme demonstrativo de fls. 160/163 o Estado do Pará gastou, em média, de 

fevereiro a novembro de 2019, com os gastos de pacientes o valor de R$ 821.848,24 (oitocentos 

e vinte e um mil e oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Assim, dentro de 

2 anos e 7 meses o Requerido construiria o setor de hemodinâmica no Hospital Regional do Sudeste 

do Pará e compraria os aparelhos para viabilizar as neurocirurgias. 

Nesse passo, evidencia-se que a ineficiência do Estado do Pará, notadamente 

sobre a gestão dos hospitais regionais, está criando obstáculos para se prestar o serviço de 

hemodinâmica, inviabilizando a realização de procedimentos de alta complexidade a pacientes do 

SUS, não só do Município de Marabá, mas de toda região que compõe 23 (vinte e três) municípios. 

Cumpre esclarecer a necessidade do suporte de hemodinâmica, não só para 

as intervenções neurológicas, mas para a segurança de uma série de procedimentos. 

A hemodinâmica se propõe realizar exames diagnósticos e intervenções 

terapêuticas por meio de radiologia cardiovascular, usualmente recorrendo a cateteres e injeções de 

contraste. Executam-se também procedimentos terapêuticos como angioplastia, drenagens e 

embolizações terapêuticas. 

As principais atividades desenvolvidas pelo serviço de hemodinâmica é a prestação 

de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia, cujas atividades a serem desenvolvidas são as 

seguintes: 

- Proceder a exame e consulta de pacientes; 

- Preparar o paciente; 

- Assegurar a execução de procedimentos pré-anestésicos e realizar 

procedimentos anestésicos; 

- Realizar exames e intervenções por meio da radiologia; 

- Proporcionar cuidados pós-anestésicos; 

- Assegurar atendimento de urgência; 

- Realizar o procedimento da imagem; 

- Interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados; 

- Guardar e preparar chapas, filmes, e contrastes e 

- Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores. 

 

Após os estudos realizados, conclui-se que os serviços de Hemodinâmica, por 

tratarem de procedimentos invasivos e com potencial de tratamento de situações de risco, requerem 

exímia especialidade profissional de seus recursos humanos e espaço físico dotado de 
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equipamentos e instalações de alta complexidade e tecnologia avançada, não devendo ser uma 

unidade isolada, apesar de autônoma, mas vinculada a um hospital com um bom suporte de 

UTI, Emergência e Centro Cirúrgico para subsidiarem as complicações que vierem a surgir 

durante a realização dos procedimentos. 

 

Assim, o Requerido não pode 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. 

 

DA LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ 

 

Cumpre acentuar que a Constituição Federal consagra a todos o direito à saúde e 

ainda a obrigação solidária e indeclinável dos Entes públicos para essa promoção, segundo legislação 

pertinente já indicada ostensivamente. 

A legitimação para figurar no polo passivo da presente demanda decorre do 

comando constitucional inserto no artigo 198 da Carta Magna quando estabelece que as ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais. 

O nosocômio vinculado ao objeto desta demanda - o Hospital Regional do Sudeste 

do Pará está sob a gestão da ESTADO DO PARÁ. Deflui-se, pois, que o Estado responde diretamente 

em juízo por seus atos ilícitos e possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, por 

ser gestora do Hospital Regional. 

De outro lado, os serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio 

diagnóstico e terapêutico oferecidos à comunidade, pela Hospital Regional, são integralmente 

prestados no âmbito do SUS, conforme artigo 3° da Lei federal n° 12.550/2011. 

Ademais, com o propósito de efetivar o direito fundamental à saúde, é necessária 

a atuação conjunta dos entes públicos, especialmente daqueles cuja atuação é expressamente 

prevista em lei, responsáveis diretamente pela gestão SUS. É o que determinam os artigos 6º e 196 

da Constituição Federal. 

A legitimidade do ESTADO DO PARÁ é o que estabelece a política de saúde, 

dedicando-se a Gestão Estadual (pactuação) à responsabilidade sobre todas as ações e serviços de 

alta complexidade, com o fito de favorecer a efetividade da prestação do serviço público de saúde, e 

por isso mesmo, não é aceitável o desconhecimento por parte do Requerido sobre as reais 

necessidades da população. 

Em todas as esferas normativas, seja na Constituição Federal ou Estadual, ou na 

legislação infraconstitucional, a saúde é considerada prioridade, emanando clara a responsabilidade 

tanto do Poder Público municipal quanto estadual por garantir acesso irrestrito aos serviços de saúde. 
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A legitimidade ad causam passiva do ESTADO DO PARÁ exsurge evidente dos 

autos, eis que o ente público não é apenas fornecedor de serviços públicos, é a quem cabe a obrigação 

de promover o bem-estar da coletividade, zelar pelos seus direitos básicos, cumprir e fazer cumprir a 

lei, promovendo e assegurando os direitos e garantias previstos na Constituição Federal, 

assegurando-lhes condições de vida compatível com o estágio de desenvolvimento da nação 

brasileira. 

Assim, falhando o ente público em seu mister inserto nos artigos 196 e 198 da C.F. 

e nas disposições da Lei nº 8.080/90, deverá ser responsabilizado perante o Poder Judiciário, com o 

fim de ser compelido a cumprir a lei, adotando as providências de sua competência, como integrante 

da rede descentralizada de atendimento do SUS, figurando as três esferas de poder com 

responsabilidade solidária, também com base no artigo 23, inciso II, da C.F. 

São princípios constitucionais do SUS, a UNIVERSALIDADE DE ATENDIMENTO, 

significa que todos têm acesso gratuito às ações e serviço de saúde; EQUIDADE, o Poder Público 

deve oferecer condições de atendimento igual para todos, sem privilégios e sem barreiras; 

INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA, o Poder Público deve garantir o atendimento integral da saúde 

dos cidadãos, ou seja, prestar todos os serviços de saúde, desde a prevenção de doenças até o mais 

difícil tratamento de uma patologia, não excluindo nenhuma doença; DESCENTRALIZAÇÃO, significa 

transferir para os municípios o direito e a responsabilidade de controlar os recursos financeiros, as 

ações de saúde e a prestação de serviços de saúde em seu território, ou seja, é o município e não 

mais a União que estabelece a política local de saúde, já que cada município brasileiro tem suas 

particularidades, e justamente por isto, a Constituição Federal deu aos Prefeitos a responsabilidade 

sobre todas as ações e serviços de atenção à saúde, exatamente porque a proximidade com a 

população permite-lhes conhecer as reais necessidades locais. 

São objetivos do SUS, dentre outros, conforme prevê o art. 5°, inciso III da Lei 

8.080/90: 

A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção 

e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

 

Em resumo, o SUS deve ofertar gratuitamente todos os serviços a todos os 

cidadãos,  de forma igualitária, sem privilégios ou barreiras, ou seja, o SUS da forma que foi concebido 

veio para satisfazer um desejo e uma necessidade dos brasileiros: um sistema de saúde para todos, 

o qual deveria  ser organizado de forma eficiente e capaz de promover a saúde do conjunto de 

cidadãos, no entanto a prática tem mostrado o contrário, um sistema cheio de falhas, onde a 

corrupção e a burocracia emperram o progresso e impedem de  se atingir os objetivos traçados.  

A implantação do SUS efetivamente se deu através da aprovação pelo Ministério 

da Saúde das Normas Operacionais Básicas – NOB 01/91, NOB/SUS 01/93 e NOB/SUS 01/96, de 

05/11/96, as quais deram início ao processo de descentralização e organização do Sistema Único de 

Saúde, impondo, deste modo novas responsabilidades aos Estados e Municípios no que diz respeito 

à saúde. 
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Nessa linha, ensina-se que “o princípio da dignidade da pessoa humana exprime, 

em termos jurídicos, a máxima kantiana, segundo a qual o Homem deve sempre ser tratado como um 

fim em si mesmo e nunca como um meio. O ser humano precede o Direito e o Estado, que apenas se 

justificam em razão dele. Nesse sentido, a pessoa humana deve ser concebida e tratada como valor-

fonte do ordenamento jurídico, como assevera Miguel Reale, sendo a defesa e promoção da sua 

dignidade, em todas as suas dimensões, a tarefa primordial do Estado Democrático de Direito. 

Corolário indefectível: a saúde é direito fundamental, cuja não salvaguarda por 

parte do Estado representa violação gravíssima da Carta Política, Capítulo II – Dos Direitos Sociais – 

artigo 6°, que, de modo expresso, a fim de que não subsistam dúvidas, densifica-o, no seu artigo 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 a sua promoção, proteção e recuperação”. 

Ainda, doutrinariamente, entremostra-se a fundamentalidade do direito à saúde, à 

medida que, ao qualificar os serviços e ações de saúde como de relevância pública, não pretendeu o 

legislador constituinte dizer que os demais direitos humanos e sociais não têm relevância; quis o 

legislador talvez enunciar a saúde como um estado de bem-estar prioritário, fora do qual o indivíduo 

não tem condições de gozar outras prestações proporcionadas pelo Estado, como a educação, 

antecipando-se, assim, à qualificação de “relevância” que a legislação infraconstitucional deverá 

outorgar a outros serviços, públicos e privados. 

É insofismável, pois, o dever do Estado de disponibilizar os recursos 

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

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

ocorrer, importa não olvidar, de modo imediato, sem que seja admitida nenhuma espécie de escusa 

ou justificativa e, ainda, de maneira perfeita e acabada, conforme se depreende da Constituição 

Federal, artigo 198, caput, inciso II, que estabelece que as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo 

com a seguinte diretriz: atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais. 

Ainda, a Constituição Federal estabelece que a Administração Pública, em todas 

suas atividades, deve pautar-se pelos princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, 

moralidade e eficiência; impondo à mesma que atue em face do cidadão com equidade e isonomia, 

sem discriminação de nenhuma natureza, proporcionando-lhe o direito de petição, o contraditório, a 

ampla defesa e o recurso nos termos dos artigos 1º, inciso II, 3º, inciso IV, 5º, caput, incisos XXXIV e 

LV, e 37, caput. 

Todos esses princípios e regras constitucionais e legais têm força normativa e se 

impõem cogentemente às prestações estatais no âmbito de programas, serviços e políticas públicas, 

inclusive. Cabe, portanto, ressaltar que o seu descumprimento pode caracterizar quebras dos deveres 

inerentes à probidade administrativa, cuja violação recebe do ordenamento jurídico consequências 

administrativas, cíveis e penais, entre as quais se ressaltam as sanções concernentes às 
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responsabilizações tipificadas na Lei federal nº 8.429/92, que cuida da repressão à improbidade 

administrativa. 

Os números de atendimentos nas promotorias de justiça de Marabá demonstram a 

extrema necessidade de dotar o Hospital Regional do serviço de hemodinâmica, com todos os 

aparelhos, equipamentos, estrutura física e profissionais, além de realizar as neurocirurgias 

em Marabá, evitando-se o enorme fluxo de pacientes para a capital do Estado sem qualquer previsão 

de atendimento, causando danos extremos à saúde e vida dos usuários. 

As análises dos cálculos evidenciam a má utilização do dinheiro público, 

considerando o gasto elevado para manter os pacientes na UTI, bem como, as despesas de transporte 

via UTI aérea e TFD. 

Nesse passo, configura-se a ineficiência do Estado do Pará, notadamente sobre 

a gestão dos hospitais regionais, está criando obstáculos para se prestar o serviço de hemodinâmica, 

inviabilizando a realização de procedimentos de alta complexidade a pacientes do SUS, não só do 

Município de Marabá, mas de toda região que compõe 23 (vinte e três) municípios. 

Consoante expõe Paulo Soares3, quanto à atuação eficiente, ensina: 

 

[…] o gestor público deve, por meio de um comportamento ativo, criativo e 

desburocratizante tornar possível, de um lado, a eficiência por parte do 

servidor, e a economicidade como resultado das atividades, impondo-se o 

exame das relações custo/benefício nos processos administrativos que 

levam a decisões, especialmente as de maior amplitude, a fim de se aquilatar 

a economicidade das escolhas entre diversos caminhos propostos para a 

solução do problema, para a implementação da decisão. 

 

O poder de agir se converte no dever de agir, para que a Administração Pública o 

exerça em benefício da coletividade: “(...) os poderes são, pois, irrenunciáveis”.  Logo, se, no direito 

privado o poder de agir é uma faculdade, no direito público é uma imposição, um dever infligido ao 

agente público, pois não se admite a omissão da autoridade diante de situações que exijam a sua 

atuação. 

Ao lado do dever-poder de administrar está o dever de eficiência, que inflige a todo 

agente público realizar suas competências com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 

moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas 

com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 

necessidades da comunidade e dos seus membros. 

Semanticamente, eficiência significa a ação que produz efeito, que dá bom 

resultado. Juridicamente, a eficiência impõe ao administrador estatal que atue as suas funções com 

presteza, perfeição e rendimento apropriado.  

                                                           
3 BUGARIN, Paulo Soares. O Princípio Constitucional da Eficiência, um Enfoque Doutrinário Multidisciplinar. Brasília: revista do 
Tribunal da União – Fórum Administrativo, mai/2001, p. 240. 
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Por tudo isso, as medidas pretendidas com a propositura da presente ação devem 

ser acolhidas integralmente, vez que não se inserem no âmbito do poder discricionário da demandada, 

cuja observância estaria jungida a critérios de conveniência e oportunidade. Antes, constituem 

imposições normativas, deveres inafastáveis, previstos pela Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, como, há algum tempo, já vem ressaltando a melhor jurisprudência pátria. 

Conclui-se, portanto, que a conduta do Estado do Pará, no caso dos autos, vulnera 

frontalmente o princípio da eficiência, ao qual estão jungidos a Administração Pública e todos 

os seus agentes. 

À guisa de conclusão, para proteção da dignidade humana, com garantia do mínimo 

para uma existência digna, é que se promove a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, buscando a 

efetividade do direito fundamental à saúde, preventivo do agravamento cabal e irreversível da 

qualidade de vida, que visa constranger o ESTADO DO PARÁ a cumprir o comando legal referente à 

saúde pública de seus cidadãos, nos moldes dos princípios constitucionais invocados e dos demais 

diplomas que regulam a matéria. 

 

INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DE 

NEUROCIRURGIA E SUPORTE DE HEMODINÂMICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. DA 

IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. 

 

Ad cautelam, este órgão ministerial considera pertinente esclarecer que a causa de 

pedir trazida a lume nesta ação, bem como os seus pedidos não ensejarão interferência indevida do 

Ministério Público e do Poder Judiciário sobre competências exclusivas dos Poderes Legislativo e do 

Executivo. 

Com efeito, mesmo diante da independência e harmonia dos poderes esses não 

estão livres de todos os modos de controle, ao lume da Carta da República, artigos 2º e 127. 

Assim, o controle da atividade da Administração Pública é tema versado em 

qualquer compêndio de Direito Administrativo, sendo amplamente debatido em decisões judiciais e 

exercido no desempenho das respectivas competências constitucionais: pelos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário e pelo Ministério Público. 

Concernentemente à execução de políticas públicas constitucionais, hoje se impõe 

o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública. A esse respeito, vale observar o 

conteúdo veiculado no informativo nº 345 do STF, que trouxe à discussão a intervenção do Poder 

Judiciário em tema de concretização de políticas públicas. Naquele, conclui o relator Ministro Celso de 

Mello4 pela inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. 

                                                           
4 EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUEST ÃO DA LEGIT IMIDADE CONST 

ITUCIONAL DO CONT ROLE E DA INT ERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍT ICAS 
PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓT ESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍT ICA DA 
JURISDIÇÃO CONST IT UCIONAL AT RIBUÍDA AO SUPREMO T RIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO 
ESTATAL À EFET IVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULT URAIS. CARÁT ER RELAT IVO DA LIBERDADE 
DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSU LA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". 
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INT EGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO 
CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXIST ENCIAL". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 
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Continuando, na direção apontada pelo sobredito informativo, cumpre destacar 

observações doutrinárias acerca do tema, racionalmente ajustadas à questão discutida pelo Ministro 

Relator5: " A constituição confere ao legislador uma margem substancial de autonomia na definição da 

forma e medida em que o direito social deve ser assegurado, o chamado 'livre espaço de conformação' 

(...). Num sistema político pluralista, as normas constitucionais sobre direitos sociais devem 

ser abertas para receber diversas concretizações, consoante as alternativas periodicamente 

escolhidas pelo eleitorado. A apreciação dos fatores econômicos para uma tomada de decisão 

quanto às possibilidades e aos meios de efetivação desses direitos cabe, principalmente, aos 

governos e parlamentos ”. 

Da leitura dos dispositivos constitucionais, conclui-se que é obrigação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios conjugar recursos financeiros para assegurar 

às pessoas desprovidas de recursos financeiros a assistência integral indicada para a cura de 

suas moléstias, em especial, as mais graves. 

Não há dúvidas de que o Estado deve prestar saúde aos seus cidadãos, e ao Poder 

Judiciário cabe, em face da omissão nesse mister, ordenar o cumprimento de uma prestação 

porque está o cidadão diante de um direito subjetivo público que pode ser exigido a qualquer 

tempo. 

A questão que se tem trazido ao debate, todavia, diz respeito aos limites dessa 

prestação no âmbito do Poder Judiciário, ou de outra forma, ao exercício desse direito subjetivo que 

se convencionou chamar de judicialização do direito à saúde.  

Dentre os argumentos que se tem apontado para a limitação ao exercício desse 

direito está a restrição de recursos financeiros ao atendimento das necessidades individuais dos 

cidadãos, tendo em conta que o direito à saúde consagrado constitucionalmente deve ser garantido 

através de políticas sociais e econômicas dirigidas à coletividade.  

Em outros termos, a alegação posta é a de que a efetivação do direito à saúde pelo 

Poder Judiciário encontra limites no que se chama de princípio da reserva do possível, uma criação 

da doutrina alemã, baseada em decisão da Corte Constitucional daquele país segundo o qual, as 

determinações judiciais que importem custos ao Estado têm o seu cumprimento condicionado à 

existência de recursos financeiros disponíveis ao seu atendimento.  

De fato, tal como afirmou Ronald Dworkin6: 

 

“os direitos não nascem em árvores', o que se significa dizer que para a sua 

implementação são necessários recursos, os quais devem ser suportados 

pelo Estado, mas em que medida? No âmbito doutrinário, a conciliação 

possível e harmônica entre os princípios da reserva do possível e do mínimo 

existencial já foi tratada de forma brilhante por Ana Paula de Barcellos, para 

                                                           
NO PROCESSO DE CONCRET IZAÇÃO DAS LIBERDADES POSIT IVAS (DIREITOS CONST IT UCION AIS DE SEGUNDA 
GERAÇÃO). 
5 ANDREAS JOACHIM KRELL, Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha , Editora Fabris, Porto Alegre, 2002, 

p. 22 e 23. 
6 in A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais, Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 245/246. 
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quem deve ser este último postulado o objetivo prioritário dos gastos 

públicos”.  

 

A seu turno, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no § 2º do art. 20, que: 

 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os 

tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta 

ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e 

à sua escolha: 

 

§2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os 

fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não 

atendam as normas regulamentares de prestabilidade. 

 

O autor em epígrafe sustenta que a limitação de recursos existe e é uma 

contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem 

pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo 

Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em 

seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é 

exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição.  

A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode 

ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em 

assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, 

condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o 

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. 

Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em 

que outros projetos se deverá investir.  

O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades 

orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível. De toda sorte, o 

postulado deve ser absorvido com parcimônia. A escassez de recursos públicos em face das 

necessidades dos cidadãos não é questão nova.  

Desde a sua criação, um dos maiores desafios que se põe aos Estados é o de 

equacionar o binômio necessidade/possibilidade. Vê-se, todavia, o que de novo existe efetivamente é 

a opção feita na República Federativa do Brasil quanto ao resguardo dos direitos fundamentais, em 

especial o da saúde.  

Ora, admitir que uma ordem judicial que efetiva um direito fundamental não 

possa ser cumprida sob alegação de ausência de recursos é, antes de tudo, descumprir a 

própria Constituição. Note-se que não se está aqui legitimando o cumprimento desarrazoado e 

desproporcional de comandos judiciais.  
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De outro lado, evidente que a escassez de possibilidades financeiras não pode 

reduzir o próprio conteúdo dos direitos fundamentais. Não se olvide, pois, que o Estado existe para 

atender as necessidades vitais do homem - e não o inverso. 

NO CASO EM APREÇO, SE PROVOU NÃO SE TRATAR DE FALTA DE 

RECURSO PÚBLICO, MAS SIM DE SUA MÁ APLICAÇÃO, UMA VEZ QUE SE DEMONSTROU 

MATEMATICAMENTE QUE COM MENOS DINHEIRO PÚBLICO DO QUE VEM SE GASTANDO, OS 

SERVIÇOS (NEUROCIRURGIA E HEMODINÂMICA) PODERIAM SER IMPLANTADOS NO 

HOSPITAL REGIONAL, EVITANDO-SE DANOS SEVEROS À SAÚDE DOS USUÁRIOS E 

GARANTINDO MAIS EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS, COMO JÁ EXPLANADO. 

 Outra não é a razão para que se deva priorizar, dentre as inúmeras necessidades 

humanas, aquela que diz respeito à própria existência do homem, diante da qual não pode o 

Estado omitir-se, ainda que a sua ação importe em redução do atendimento de outras 

necessidades e políticas públicas.  

No caso em exame, os números apontados pelo Ministério Público Estadual, por si 

só, traduzem a ineficiência do serviço público para o atendimento das necessidades dos usuários do 

Sistema Único de Saúde - SUS que precisam do serviço ora pleiteado. Ora, por todo o exposto 

constitui prova robusta da omissão estadual no exercício do seu dever constitucional de prestar saúde, 

expondo os doentes e seus familiares a situações degradantes e causadoras de sofrimento que, como 

aferido, pode se estender sem qualquer perspectiva de solução.  

Não há razão, tampouco justificativa, para a situação que se encontra comprovada 

nos autos. A situação é recorrente e crônica em todo o Município de Marabá. À exceção de medidas 

específicas e pontuais muito pouco se fez no Município de Marabá regularização dos serviços ora 

questionados. 

Não desconheço, é bem verdade, precedentes recentes no âmbito dos tribunais, 

que revelam um recrudescimento quanto ao trato da saúde pelo Poder Judiciário. Por relevante, trago 

para ilustrar apenas dois, um do Supremo Tribunal Federal, da qual foi relatora a Ministra Ellen Gracie 

e outro, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, relatado pela Desembargadora Federal Maria 

Lúcia Luz Leiria. Confira-se:  

 

5. A Lei 4.348/64, em seu art. 4º, autoriza o deferimento do pedido de 

suspensão de segurança para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 

segurança e às economias públicas. Verifico estar devidamente configurada 

a lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa, 

porquanto a execução de decisões como a ora impugnada afeta o já abalado 

sistema público de saúde. Com efeito, a gestão da política nacional de saúde, 

que é feita de forma regionalizada, busca uma maior racionalização entre o 

custo e o benefício dos tratamentos que devem ser fornecidos gratuitamente, 

a fim de atingir o maior número possível de beneficiários. Entendo que a 

norma do art. 196 da Constituição da República, que assegura o direito à 

saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que 
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alcancem a população como um todo, assegurando-lhe acesso universal e 

igualitário, e não a situações individualizadas. A responsabilidade do Estado 

em fornecer os recursos necessários à reabilitação da saúde de seus 

cidadãos não pode vir a inviabilizar o sistema público de saúde. No presente 

caso, ao se deferir o custeio do medicamento em questão em prol do 

impetrante, está-se diminuindo a possibilidade de serem oferecidos serviços 

de saúde básicos ao restante da coletividade. Ademais, o medicamento 

solicitado pelo impetrante, além de ser de custo elevado, não consta da lista 

do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional do 

Ministério da Saúde, certo, ainda, que o mesmo se encontra em fase de 

estudos e pesquisas. Constato, também, que o Estado do Rio Grande do 

Norte não está se recusando a fornecer tratamento ao impetrante. É que, 

conforme asseverou em suas razões, 'o medicamento requerido é um plus 

ao tratamento que a parte impetrante já está recebendo' (fl. 14). Finalmente, 

no presente caso, poderá haver o denominado 'efeito multiplicador' (SS 

1.836- AgR/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, unânime, DJ 11.10.2001), 

diante da existência de milhares de pessoas em situação potencialmente 

idêntica àquela do impetrante. 6. Ante o exposto, defiro o pedido para 

suspender a execução da liminar concedida nos autos do Mandado de 

Segurança nº 2006.006795-0 (fls. 31-35), em trâmite no Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Norte. (Suspensão de Segurança n. 3073 - 

Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Ellen Gracie, julg. 09.02.2007, public. 

14.02.2007) E no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 'O direito 

fundamental à saúde encontra-se garantido na Constituição, descabendo as 

alegações de mera programática, de forma a não lhe eficácia, mas que se ter 

em vista que a interpretação constitucional há de ter em conta a unidade da 

Constituição, máxima efetividade dos direitos fundamentais e a concordância 

prática, que impede, como solução, o sacrifício cabal de um dos direitos em 

relação aos outros. Em se tratando de fornecimento de medicamentos, tenho 

adotado determinados parâmetros, para observância: a) eventual concessão 

da liminar não pode causar danos e prejuízos relevantes ao funcionamento 

do serviço público de saúde; b) o direito de um paciente individualmente não 

pode, a priori, prevalecer sobre o direito de outros cidadãos igualmente 

tutelados pelo direito à saúde; c) o direito à saúde não pode ser reconhecido 

apenas pela via estreita do fornecimento de medicamentos; d) havendo 

disponível no mercado, deve ser dada preferência aos medicamentos 

genéricos, porque comprovada sua bioequivalência, resultados práticos 

idênticos e custo reduzido; e) o fornecimento de medicamentos deve, em 

regra, observar os protocolos clínicos e a 'medicina das evidências', devendo 

eventual prova pericial, afastado 'conflito de interesses' em relação ao 
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médico, demonstrar que tais não se aplicam ao caso concreto; f) 

medicamentos ainda em fase de experimentação, não enquadrados nas 

listagem ou protocolos clínicos devem ser objeto de especial atenção e 

verificação, por meio de perícia específica, para comprovação de eficácia em 

seres humanos e aplicação ao caso concreto como alternativa viável. No 

caso presente, o medicamento 'herceptin' não consta em protocolos clínicos 

para todos os tipos de câncer de mama, motivo pelo qual uma perícia médica 

com os cuidados acima mencionados é que deve esclarecer o quadro clínico 

da paciente. Por outro lado, o seqüestro de valores é medida 

excepcionalíssima, não pode ser deferida liminarmente sem a comprovação 

de sua adequação e necessidade para a hipótese. Assim sendo, indefiro o 

pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, para fins do art. 527, 

V, CPC, prestando informações pertinentes ao caso. Publique-se. Após, 

vistas ao Ministério Público Federal.' (AG 2008.04.00.018786-0 - Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, 3ª Turma, Rel. Maria Lúcia Luz Leiria, public. 

18.06.2008). Contudo, é certo que o grande desafio posto à magistratura - o 

que não é novo, diga-se de passagem - está em, a partir do caso concreto, 

observadas as suas peculiaridades, dar o sentido jurídico ao que se tem por 

dignidade da pessoa humana. Toda e qualquer colmatação sobre princípio 

em epígrafe que escape do caso concreto pode sim comprometer o exercício 

dos direitos fundamentais, sem os quais o próprio Estado perde a sua razão 

de existir. Compartilho, neste aspecto, com o entendimento do Juiz do Ingo 

Wolfgang Sarlet, do Rio Grande do Sul, quando afirma que '(...) embora 

tenhamos que reconhecer a existência de limites fáticos (reserva do possível) 

e jurídicos (reserva parlamentar em matéria orçamentária) implicam uma 

certa relativização no âmbito da eficácia e efetividade dos direitos sociais 

prestacionais, que de resto, acabam conflitando entre sim quando se 

considera que os recursos públicos deverão ser distribuídos para 

atendimento de todos os direitos fundamentais sociais básicos, sustentamos 

o entendimento, que aquilo vai apresentado de modo resumido, no sentido 

de que sempre onde nos encontrarmos diante de prestações de cunho 

emergencial, cujo indeferimento acarretaria o comprometimento irreversível 

ou mesmo o sacrifício de outros bens essenciais, notadamente - em se 

cuidando de saúde - da própria vida, integridade física, e dignidade da pessoa 

humana, haveremos de reconhecer um direito subjetivo do particular à 

prestação reclamada em Juízo. (...) A solução, portanto, está em buscar à luz 

do caso concreto e tendo em conta os direitos e os princípios conflitantes, 

uma compatibilização e harmonização dos bens em jogo, processo este que 

inevitavelmente passa por uma interpretação sistemática, pautada pela já 

referida necessidade de hierarquização dos princípios e regras 
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constitucionais em rota de colisão, fazendo prevalecer, quando e na medida 

do necessário, os bens mais relevantes e observando os parâmetros do 

princípio da proporcionalidade.' (in Algumas considerações em torno do 

conteúdo, eficácia e efetividade do direito á saúde na Constituição de 1988. 

Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, IDEP n. 11, 

setembro/outubro/novembro, 2007, 

http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp.> Acesso em 17.06.2008).  

 

Com efeito, resta inverossímil a inação do Estado do Pará quanto à prestação 

requestada.  

A teor do disposto no art. 356, §3º, do Novo Código de Processo Civil, a efetivação 

da tutela antecipada deve observar, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos 

artigos 497 e 536, § 1º do mesmo diploma legal.  

O art. 497 do NCPC preleciona que o Juiz, a fim inibir a reiteração ou a 

continuação de atos ilícitos poderá determinar providências que assegurem a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. 

Por sua vez, o art. 536, §1º do Novo Código de Processo Civil autoriza a utilização 

de variadas medidas para impedir a violação de um direito, incluindo medidas inominadas, 

dentre elas podendo ser incluído o bloqueio, arresto e sequestro de valores.  

No caso em exame, o arresto de valores do erário do ente público estadual constitui 

medida necessária, cujo objetivo principal é garantir a obtenção mais pronta possível do bem 

da vida que se busca com o provimento judicial, que neste caso encontra amparo no direito à 

saúde constitucionalmente tutelado. Assim, existindo a possibilidade de grave comprometimento 

ao direito que se busca dar guarida pela omissão do Poder Público, pode o magistrado determinar o 

arresto de valores à disposição do ente público, com amparo no artigo 536, §1º do Novo Código de 

Processo Civil, sem que com isso se vulnere o princípio da supremacia do interesse público. Aliás, o 

Supremo Tribunal Federal, em hipóteses como a dos autos, já manifestou entendimento favorável ao 

sequestro de verba pública para o atendimento de ordem judicial que comanda o fornecimento de 

medicamentos.  

Confira-se, nesse sentido:  

 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. 

FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 

I - O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos com base na legislação 

processual que visa assegurar o cumprimento das decisões judiciais. 

Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, 

seria indireta. II - A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime especial dos 

precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de 

sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Inaplicável o 
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dispositivo constitucional, não se verifica a apontada violação à Constituição 

Federal. III - Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o 

fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas 

hipossuficientes. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido. (STF, AI-

AgR 553712, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, julgado em 

19.05.2009, publicado em 05.06.2009) AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBA 

PÚBLICA PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: 

AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 100, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO. (...) (STF, AI-AgR 700543, Rel. Min. Carmem Lúcia, 1ª 

Turma, julgado em 24.05.2010, publicado em 24.09.2010). 

  

O mesmo entendimento também tem sido sufragado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a saber:  

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. MULTA DIÁRIA. BLOQUEIO DE 

VALORES. POSSIBILIDADE. 1. 'Tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas 

decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de 

valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre 

com adequada fundamentação' (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 06/11/2013). 3. Agravo regimental 

não provido. (AgRg nos EDcl no RMS 41.734/GO, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/02/2014, publicado em 

24/02/2014). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE 

ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. CRIANÇA. PROTEÇÃO 

INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 283/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados 

precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

- SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que 

qualquer deles ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de demanda 

que objetive o acesso a medicamentos. 2 - Tendo em conta o diferencial, na 
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espécie, de que o beneficiário da prestação se trata de criança, não há dúvida 

de que o atendimento da sua pretensão à obtenção de remédio, como bem 

acentuado no acórdão combatido, deve-se à primazia que decorre da 

doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, 

positivados no art. 227 da Constituição Federal e, especificamente no tocante 

à saúde, nos arts. 11 e seguintes do ECA e, ainda, no art. 24 da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial 

99.710/90 3 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a 

sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), 

firmou o entendimento de que, nos casos 'de fornecimento de medicamentos, 

cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, 

podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do 

devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com 

adequada fundamentação' (REsp nº 1.069.810/RS, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho). 4 - Razões do agravo regimental que não impugnam um 

dos fundamentos que ampararam a decisão recorrida, atraem, neste tópico, 

a incidência do obstáculo da Súmula 283/STF. 5 - Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1330012/RS, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, publicado em 04/02/2014). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS PELO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO 

JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE, IN CASU. PEQUENO 

VALOR. ART. 461, § 5.º, DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO DE MEDIDAS. 

PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO 

FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. NOVEL ENTENDIMENTO DA E. 

PRIMEIRA TURMA. 1. O art. 461, §5.º do CPC, faz pressupor que o 

legislador, ao possibilitar ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as 

medidas assecuratórias 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', não o fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa, pelo que, in 

casu, o seqüestro ou bloqueio da verba necessária ao fornecimento de 

medicamento, objeto da tutela deferida, providência excepcional adotada em 

face da urgência e imprescindibilidade da prestação dos mesmos, revela-se 

medida legítima, válida e razoável. 2. Recurso especial que encerra questão 

referente à possibilidade de o julgador determinar, em ação que tenha por 

objeto o fornecimento do medicamento RI-TUXIMAB (MABTHERA) na dose 

de 700 mg por dose, no total de 04 (quatro) doses, medidas executivas 
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assecuratórias ao cumprimento de decisão judicial antecipatória dos efeitos 

da tutela proferida em desfavor da recorrente, que resultem no bloqueio ou 

sequestro de verbas do ora recorrido, depositadas em conta corrente. 3. 

Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, 

aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o 

fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses 

fáticas. Máxime diante de situação fática, na qual a desídia do ente estatal, 

frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou 

mesmo por em risco a vida do demandante. 4. Os direitos fundamentais à 

vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente 

consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o 

nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de 

superar quaisquer espécies de restrições legais. Não obstante o fundamento 

constitucional, in casu, merece destaque a Lei Estadual n.º 9.908/93, do 

Estado do Rio Grande do Sul, que assim dispõe em seu art. 1.º: 'Art. 1.º. O 

Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para 

pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos 

medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio 

sustento e de sua família. Parágrafo único. Consideram-se medicamentos 

excepcionais aqueles que devem ser usados com frequência e de forma 

permanente, sendo indispensáveis à vida do paciente.' 5. A Constituição não 

é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é meramente 

um ideário; reclama efetividade real de suas normas. Destarte, na aplicação 

das normas constitucionais, a exegese deve partir dos princípios 

fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece 

destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção a 

dignidade da pessoa humana. 6. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser 

efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a 

prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade 

quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário 

não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela 

urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da 

saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial 

deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados. 7. In casu, a decisão 

ora hostilizada importa concessão do bloqueio de verba pública diante da 

recusa do ora recorrido em fornecer o medicamento necessário à recorrente. 

8. Por fim, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno valor podem ser 

pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, também, 

entregues, por ato de império do Poder Judiciário. 9. Agravo Regimental 
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desprovido. (AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, julgado em 21/08/2008, publicado em 22/09/2008). 

 

Os fatos narrados conduzem a ocorrência da prática deliberada de dano moral 

coletivo pelo Estado do Pará, tendo em vista a diversidade de omissões que indicam a prestação 

inadequada de serviço público de saúde, e em alguns casos em sua ausência total. 

O Código de Defesa do Consumidor como visto anteriormente, 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 Municipais 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, 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).  

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. 
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Qual a angústia de uma mães e filhos e demais familiares que diariamente veem 

seus familiares sofrendo por não realizarem seus procedimentos cirúrgicos, mas ainda pela dor física 

destes entes, que se agrava e se prolonga, por que lhe falta o alívio (medicamento, cirurgia ou exame) 

que o Município de Marabá, através de seu Governador do Estado e Secretário Estadual de Saúde 

Pública do Pará que não conseguem fazer chegar aquele, por total inabilidade de gerir a coisa 

pública?! 

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. 

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 



 

Da Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais 

Fundamentais, Ações Constitucionais, Fazenda Pública, 

Família e Sucessão 

 

Da Promotoria de Justiça de Direitos 

Constitucionais Fundamentais, Ações 

Constitucionais, Fazenda Pública, Família e 

Sucessão. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
Procedimento Administrativo 

n°: 000356-940/2019  

30 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/12/2014, DJe 10/12/2014).  

 

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. 

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, colacionas alguns julgados: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

PACIENTE INTERNADO COM GRAVE QUADRO DE INFECÇÃO. DEMORA 

NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PROCEDIMENTO REALIZADO POR 

FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE 

SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. I. Constatada omissão específica 

no atendimento médico-hospitalar, o Distrito Federal deve responder pelos 

danos causados, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. II. 

Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos 

denotam que a postergação de cirurgia prescrita em caráter de urgência 

agravou o estado de saúde do paciente e comprometeu a possibilidade de 

êxito do tratamento. III. Caracteriza dano moral o abalo emocional e 

psicológico sofrido pelo paciente que, a despeito da gravidade do seu estado 

de saúde, só é submetido à cirurgia prescrita em caráter de urgência por força 

de decisão judicial. IV. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 

07093999320178070018 DF 0709399-93.2017.8.07.0018, Relator: JAMES 

EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/06/2019, 4ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/06/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA NA 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PACIENTE IDOSA E COM CÂNCER. 

Pretensão à indenização por danos morais, em razão na demora do Estado 

em fornecer procedimento cirúrgico. Prova documental suficiente para 

demonstrar a inércia do ente estatal, o dano da autora e o nexo de 

causalidade. Dano moral arbitrado em R$ 25.000,00, montante apto a 

recompor o abalo sofrido. Consectários legais. Os juros de mora devem 

observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos 

do art. 1º-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e a 
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correção monetária será calculada de acordo com o decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal nos autos do RE nº 870.947/SE, quando definitivamente 

julgado o Tema nº 810. Sentença de procedência do pedido mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10008577920178260601 SP 1000857-

79.2017.8.26.0601, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 

07/11/2018, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2018). 

 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO 

AUTORAL QUANTO À EXISTÊNCIA DE ERRO NO TRATAMENTO 

MÉDICO DA SUA MÃE. AFIRMAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E ATRASO NO DIAGNÓSTICO DE 

FRATURAS NA COSTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 1. Laudo 

pericial realizado que não elucidou de forma clara o ponto controvertido. 

Impugnação apresentada pelo réu que não foi analisada de forma 

satisfatória, deixando a expert de avaliar a questão envolvendo a data em 

que houve o diagnóstico das fraturas na costela da paciente. 2. Demandado 

que afirmou em sua impugnação ao laudo que desde o momento inicial da 

internação da paciente, o médico que a examinou constatou a fratura na 

costela e, em razão da ausência de estabilidade dos exames da mãe da 

autora, não foi deliberada sobre a realização da cirurgia pelos riscos 

inerentes ao procedimento invasivo de grande porte. Perito que não abordou 

de maneira técnica a questão. 3. Em resposta ao quesito da autora sobre o 

nexo causal entre o suposto diagnóstico tardio e o falecimento da paciente, 

o expert respondeu que se trata de "hipótese", sem esclarecer ou 

fundamentar sua afirmação. 4. Laudo pericial insuficiente para elucidar o 

ponto controvertido. Inobservância ao art. 473 do CPC/2015. 5. SENTENÇA 

QUE SE ANULA DE OFÍCIO PARA QUE SEJA REALIZADA NOVA PROVA 

PERICIAL, FICANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO. 

(TJ-RJ - APL: 03545451720158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 13 

VARA CIVEL, Relator: SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 

07/02/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 08/02/2018). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA 

NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1) A demora na efetiva prestação do 

serviço de saúde consistente na realização de procedimento cirúrgico de 
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urgência, enseja a responsabilidade civil do Estado pelos danos morais daí 

advindos. 2) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00348128520158030001 AP, 

Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 24/04/2018, Tribunal). 

 

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 
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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 garantido o acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde. Isso, inclui tudo. Isso mesmo, tudo, fornecimento de medicamentos à população, 

exames, próteses, órteses, curativos, intervenções cirúrgicas, inclusive o transporte 

necessário até se chegar ao atendimento médico. Já foram beneficiados por ordens judiciais 

portadores de deficiência, de insuficiência renal crônica, de AIDS, de atrofia cerebral gravíssima, 

ausência de atividade cerebral, coordenação motora e fala, de depressão, de problemas psiquiátricos, 

de lúpus etc. Senão, vejamos: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO. REQUISITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA. REEXAMEDE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. PRETENSÃO 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.NÃO-CABIMENTO. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Ausência de irregularidades no acórdão quando a matéria que serviu de base 

à oposição do recurso foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e 

nítidos, enfrentando as questões suscitadas ao longo da instrução, tudo em 
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perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência 

consolidada. O não acatamento das teses deduzidas no recurso não implica 

cerceamento de defesa. Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo com 

o que reputar atinente à lide. Não está obrigado a julgar a questão de acordo 

com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 

131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos 

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. As 

funções dos embargos de declaração, por sua vez, são, somente, afastar do 

acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a 

obscuridade por acaso identificada extinguir qualquer contradição entre 

premissa argumentada e conclusão.2. O acórdão a quo manteve o 

deferimento da antecipação da tutela, a qual determinou que o recorrente 

forneça, gratuitamente, os medicamentos necessários ao tratamento de 

saúde dos associados a medicamentos necessários ao tratamento de 

saúde dos associados da agravada, em razão de serem portadores do “Mal 

de Parkinson”.3. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do 

pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos 

autos.  A questão nodal acerca da verificação dos requisitos para a 

antecipação da tutela – verossimilhança das alegações e o receio de dano 

irreparável - constitui matéria de fato e não de direito, o que não se coaduna 

com a via estreita da súplica excepcional. Na via Especial, não há campo 

para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal 

recurso é, apenas, unificar aplicação do direito federal (Súmula nº 07/STJ).4. 

No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga 

decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o 

direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via 

extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de 

princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões 

ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o 

acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não 

de regra posta na Lei Maior. 5. Enfrentamento de todos os pontos 

necessários ao julgamento da causa. Pretensão de rejulgamento da causa, 

o que não é permitido havia estreita dos aclaratórios. 6. Embargos rejeitados” 

(STF, EDcl no AgRg no Ag 670862/ PE, Rel.  Min. José Delgado, 1ª Turma, 

j. 13/09/2005, DJ 10.10.2005, p. 232). 

 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DIREITO A 

TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DEFENSORIA “PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDORI - 
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Inexiste, na hipótese, julgamento "extra petita", uma vez que o bem jurídico 

tutelado na presente ação é a saúde, buscando-se com a prestação 

jurisdicional o fornecimento de medicamentos necessário ao tratamento da 

doença, e não a concessão de um determinado medicamento. Como bem 

ressaltou o Ministério Público, "O direito da apelada tem respaldo na Carta 

Magna, como direito fundamental, portanto, ela tem direito 'a toda a 

medicação necessária a seu tratamento'."II - Agravo Regimental 

improvido”.(STF, AgRg no REsp 654580 / RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª 

Turma, j. 16/08/2005, DJ 17.10.2005 p. 184). 

 

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. 

 

IV - 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 do Estado 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. 
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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. 
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§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 
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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 Alpa7: 

 

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.). 

 

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 do ESTADO O PARÁ 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 estaduais, suficientes para a 

regularização do serviço de hemodinâmica. Com efeito, restaria inócua a condenação do ESTADO O 

PARÁ 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 relativos a saúde e a vida, sendo 

eles de fundamental importância e utilização, o Ministério Público requer, o bloqueio das contas 

públicas do ESTADO DO PARÁ, mais especificamente do RECURSO PRÓPRIO, 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 regularização das cirurgias dos pacientes 

relacionados na lista em anexo. O entendimento dos Tribunais Superiores sobre o assunto é robusto, 

como citado na decisão abaixo: 

                                                           
7 apud SILVA; BELINETTI, 2005. 
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“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 
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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 



 

Da Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais 

Fundamentais, Ações Constitucionais, Fazenda Pública, 

Família e Sucessão 

 

Da Promotoria de Justiça de Direitos 

Constitucionais Fundamentais, Ações 

Constitucionais, Fazenda Pública, Família e 

Sucessão. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
Procedimento Administrativo 

n°: 000356-940/2019  

41 

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. 

 

V - DA NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL DE URGÊNCIA 

 

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 TODOS OS CIDADÃOS 

MARABAENES E DA REGIÃO DE SAÚDE ATENDIDA PELO HOSPITAL REGIONAL GERALDO 

VELOSO, restando demonstrada a imprescindibilidade da regularização da realização dos 

procedimentos relativos a hemodinâmica, bem como, a continuidade do tratamento médico eficiente 

e urgente, a fim de assegurar a vida e a dignidade dos munícipes. 

Trata-se, como se vê, de realização satisfativa do direito, possibilitando a 

efetividade da prestação jurisdicional. Presente prova inequívoca e suficiente a convencer o Juiz da 

verossimilhança do quanto alegado, a prestação jurisdicional poderá ser adiantada sempre que haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, quando fique caracterizado 

abuso no direito de defesa. 

Na Ação Civil Pública, a possibilidade de antecipação de tutela ganha relevo na 

medida em que, este instrumento processual em geral tem por objeto a salvaguarda de 
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interesses difusos e coletivos de destacada relevância, e in casu, a tutela de direito fundamental 

à saúde. 

No caso posto sub judice, os requisitos exigidos pela lei processual para o 

deferimento da tutela antecipada encontram-se presentes, senão vejamos: 

No que concerne à verossimilhança da alegação, emerge inquestionável dos autos, 

conforme exaustivamente exposto acima, uma vez que o Estado do Pará demandado está obrigado 

a adotar as medidas necessárias a atender à demanda relativa à saúde pública, corolário do 

direito Constitucional inserto no artigo 196 da Carta Magna. 

De outra banda, o descumprimento é fato que restou sobejamente comprovado nos 

autos. Logo, está preenchido o requisito da verossimilhança da alegação (artigo 300 do CPC/2015). 

A saúde dos cidadãos não pode esperar por diligências burocráticas, via de 

regra, dilatórias. As providências médicas, para serem eficazes, devem ser imediatas, sob pena 

de se tornarem inúteis diante da perda do próprio bem de vida ou condições dignas que se 

procura resguardar. 

É evidente que há perfeita comportabilidade 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. 

Desta forma, requer o Ministério Público seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA, 

com fulcro no artigo 300 do CPC/2015, diante do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao bem jurídico tutelado, e ainda do risco ao resultado útil do processo, havendo 

prova inequívoca acerca da lesão ao direito fundamental à saúde dos munícipes de Marabá e 

região, merecendo de imediato a concessão do provimento antecipatório como forma de impor 

ao demandado que adote as providências necessárias, considerando o grau de importância da 

demanda e a natureza do interesse violado, visando imediatamente REALIZAR NEUROCIRÚRGIAS 

E IMPLANTAR O SETOR DE HEMODINÃMICA NO HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO 

PARÁ EM MARABÁ. 

 

VI - DOS REQUERIMENTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA: 

 

Do exposto requer: 

 

1) Seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, 

inaudita altera pars, para que determine ao Requerido (ESTADO DO PARÁ) para que viabilize, em 

caráter de URGÊNCIA a aquisição do MICROSCÓPIO CIRURGICO – APLICAÇÃO EM 

NEUROCIRURGIAS E OTORRINOLARINGOLOGIA  E NOVO APARELHO DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de realizar as CIRURGIAS NEUROLÓGICAS no 
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Hospital Regional do Sudeste do Pará, garantindo o tratamento médico dos pacientes de Marabá e 

Região; 

2) que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a relação de pacientes de Marabá e 

região regulados para neurocirurgia e aqueles que dependem do suporte de hemodinâmica que foram 

transferidos para Belém, com planilha com tempo de espera e dos gastos com a remoção e 

atendimento desses pacientes, relativa aos últimos 5 anos; 

3) que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, um PLANO EMERGENCIAL DE 

ATENDIMENTO que demonstre a sistemática e o fluxo para atendimento de toda a demanda atual e 

projetada de pacientes que necessitam de atendimento de neurocirurgia e suporte hemodinâmico, 

garantindo a realização dos procedimentos a serem efetuados no próprio município de Marabá no 

Hospital Regional Geraldo Veloso; 

4) conclua no prazo de 30 (trinta) dias as obras do SETOR DE HEMODINÂMICA, 

mediante a aquisição de todos os equipamentos, contratação de profissionais especializados, 

a realização das adaptações estruturais necessárias, bem como, todos os insumos necessários 

para a regularização do serviço; 

5) para o caso de descumprimento de quaisquer dos comandos elencados nos itens 

1, 2, 3 e 4, 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; 

 

Não havendo oposição à eventual audiência de conciliação (artigos 319, VII, 

e 334, ambos do CPC), passa-se aos pedidos finais.  

 

VII - DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

 

Requer, também, que Vossa Excelência se digne a: 
 

1) Seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, 

inaudita altera pars, para que determine ao Requerido (ESTADO DO PARÁ) para que viabilize, em 

caráter de URGÊNCIA nos termos requeridos nos itens de 1 a 5 acima, considerando que a lide 

envolve os bens jurídicos relativos a saúde e a vida, sendo eles de fundamental importância; 

2) não realizando a regularização dos serviços de neurocirurgia e de 

hemodinâmica, requer a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, 

inaudita altera pars, para que seja determinado o imediato bloqueio de valores do Recurso Próprio 

do Estado do Pará, necessários para o cumprimento integral da decisão (art. 497 NCPC), impondo 

OBRIGAÇÃO DE FAZER concernente à REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA 

E DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ, em Marabá; 
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3) Seja fixada, já na concessão da tutela antecipada de urgência, multa diária à 

base de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento da medida judicial determinada, 

com fulcro no art. 537 do CPC; 

4) Seja determinada a citação do Requerido para ofereça resposta no prazo legal, 

sob pena de revelia e confissão ficta, imprimindo-se ao feito o rito ordinário previsto no Código de 

Processo Civil; 

5) Em caso de bloqueio das verbas, conforme item 2 (dois) 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);  

6) Ao final, seja CONFIRMADA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, sendo julgada 

TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, a fim condenar o Requerido na obrigação de fazer de 

GARANTIR A INTERGALIDADE E REGULARIDADE DO TRATAMENTO DOS PACIENTES DE 

MARABÁ E REGIÃO REGULADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL, COM A REALIZAÇÃO DAS 

NEUROCIRURGIAS E DA IMPLANTAÇÃO DO SUPORTE DE HEMODINÂMICA EM GERAL, NO 

HOSPITAL REGIONAL GERALDO VELOSOS EM MARABÁ, mediante a aquisição de todos os 

equipamentos (sendo o microscópio cirúrgico e o novo aparelho de ressonância 

imprescindíveis), contratação de profissionais especializados, a realização das adaptações 

estruturais, bem como, todos os insumos necessários para a regularização dos serviços, no 

prazo de 60 (sessenta) dias. Observando ser este prazo razoável uma vez que o referido 

Hospital já dispõe de local destinado e reformado para o setor de hemodinâmica, bem como, 

no que tange às cirurgias neurológicas, possui 3 neurocirurgiões no seu quadro, dependendo 

o funcionamento dos serviços basicamente de aquisição de equipamentos;  

7) 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; 

8) A não realização de audiência de conciliação ou de mediação, uma vez que se 

trata de matéria unicamente de direito e devidamente provada nos autos, com fulcro no art. 334, §5º 

do CPC; 

9) Seja concedida prioridade desta ação na ordem cronológica de recebimento para 

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

 

Embora já tenha apresentado prova pré-constituída do alegado, protesta o 

Ministério Público Estadual pela produção de outros meios de prova admitidos em direito 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

 

Marabá-PA, 12 de dezembro de 2019. 

 

MAYANNA SILVA DE SOUZA QUEIROZ 

Promotora de Justiça 

 


