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RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N° 015/2021-MP/6ªPJMAB 

(Procedimento Administrativo) 

 

Referência: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO 

MÉDICO JUNTO AO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 

MARABÁ.   

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, 

por intermédio dos seus membros infra-assinados, 

com fulcro no art. 129, VI, da Constituição Federal e 

no uso de suas atribuições legais e de tutela dos 

direitos Constitucionais individuais indisponíveis, 

vem expor e recomendar o seguinte: 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do 

patrimônio público e social, da moralidade e eficiência administrativas e de outros 

interesses difusos e coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, III, da 

Constituição Federal e artigo 25, IV, “a”, da Lei n.º 8.625/93; 

CONSIDERANDO, ainda, que ao Ministério Público incumbe 

prevenir condutas que violem os princípios constitucionais e defender a correta 

aplicação das leis; 

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 129, inciso II, da 

Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo 

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia”; 

CONSIDERANDO que o art. 37, “caput”, da Constituição Federal 

estabelece que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que a saúde pública é direito social 

constitucionalmente reconhecido (art. 6 da CF/88), e são de relevância pública as 

ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88); 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as 

medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos serviços de relevância 

pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito 

social à saúde e ao irrestrito acesso aos atendimentos e tratamentos médicos 

condizentes com a dignidade da pessoa humana; 
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CONSIDERANDO que a saúde da pessoa humana é indivisível, 

devendo ser tratada como um todo, o que requer as ações de saúde serem 

determinadas de acordo com a carência tanto de cada um individualmente 

considerado, como de todos, eis que o atendimento deve ser integral, conforme 

assegurado nos níveis constitucional e infraconstitucional; 

CONSIDERANDO que a integralidade da assistência denota o 

cidadão ter o direito de ser atendido e assistido sempre que necessitar, em situação 

de risco ou agravo, utilizando ou não insumos, medicamentos, equipamentos etc., 

sendo, frise-se, o atendimento direcionado as necessidades da pessoa na sua 

dignidade; 

CONSIDERANDO neste sentido, que o princípio da integralidade, 

exposto na publicação “SUS – princípios e conquistas” do Ministério da Saúde é 

qualificado por esta como um dos mais relevantes em termos de servir como vetor 

determinante de que a atenção à saúde leve em consideração as necessidades de 

pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minorias quando comparadas ao total da 

população, evidenciando-se, assim, a importância da humanização dos serviços 

prestados no âmbito do SUS; 

CONSIDERANDO que, em relação à assistência médica, o 

atendimento integral à saúde corresponde ao complexo de medidas hábeis a 

fornecer o atendimento de modo eficiente, em consonância com a demanda e às 

condições específicas da própria pessoa ou da coletividade como um todo; 

CONSIDERANDO, do mesmo modo, o direito à saúde compreende 

inequivocamente o direito ao acesso da população aos serviços públicos de saúde, 

incluído nestes o atendimento de qualidade em estreita conformidade com as 

garantias constitucionais otimizadoras da efetividade do direito em referência; 

CONSIDERANDO que, ao lado do direito subjetivo à saúde, estão 

os princípios da Administração Pública “eficiência” e “economicidade”, também 

previstos constitucionalmente (art. 37), os quais demandam a aplicação criteriosa e 

racional dos recursos públicos que custeiam o SUS, por serem estes, via de regra, 

não suficientes. 

CONSIDERANDO que, no cumprimento do dever de prestar 

assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por intermédio do 

Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de 

saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos tratamentos efetivados por 

instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO ser recorrente o recebimento, no Ministério 

Público, de reclamações por parte de cidadãos que no Pronto-Socorro do Hospital 

Municipal de Marabá está ocorrendo a ausência, atraso de médicos, ou saída antes 

do término do horário;  
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CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo n° 000297-

940/2021 instaurado por esta signatária cujo obtido é acompanhar e fiscalizar, de 

forma continuada, políticas públicas referentes ao cumprimento das escalas médicas 

do Hospital Municipal de Marabá (HMM); 

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da 

área da saúde, é corriqueiro que o médico não tenha o serviço público como 

atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais 

de um local, o que expõe o serviço público ao risco de sua carga horária no serviço 

público não seja integralmente desempenhadas; 

CONSIDERANDO as vistorias realizadas pelo oficial de Diligências 

do Ministério Público no Hospital Municipal de Marabá, onde se constatou as 

irregularidades no atendimento dos pacientes no Pronto-Socorro, bem como, no 

horário de trabalho dos médicos plantonistas no Hospital Municipal de Marabá, veja-

se: 

CERTIDÃO OFICIAL 

REF. Ordem de Diligência nº 018I2021-MP16'PJMAB. 

Solicitação: Vistoria no Hospital Municipal de Marabá 

 

(...) 

(I) A abordagem inicial aconteceu no Pronto Socorro e Consultórios 

médicos, onde se observou uma grade quantidade de pacientes 

acumulados pelos corredores, muitos deles recebendo medicação (soro). 

No Pronto Socorro, os pacientes alegavam a ausência de médicos: fato 

constatado no setor. 

(II) Na segunda abordagem, este servidor dirigiu-se até o diretor 

administrativo, quando o senhor Fabrízzio que de forma zelosa afirmou não 

haver médicos disponíveis, interessados em fazer os plantões no Pronto 

Socorro. Considerando o valor menor do plantão naquele setor do hospital. 

Como outro agravante. Ponderou que, muitos profissionais médicos viajam 

nesse período de julho ou migram para outros municípios que oferecem 

plantões mais vantajosas financeiramente. Sobre a falta de médico 

escalado naquela data (01/07/2021) no Pronto Socorro, sala vermelha, e 

diretor assegurou que, de fato, era o início de um problema que tende a se 

agravar com o período do mês de julho. Importa registrar que no PS ficam 

dois médicos, uma para visitas e outro para atende os traumas. 

Posteriormente, já na segunda abordagem, este oficial identificou o médico 

Cássio Bernardo Pinto que disse ter sido acionado naquela manhã para 

atender no pronto socorro. 

(...) 

Na UCE, este servidor identificou vários pacientes internados, alguns 

entubados, todos em estado grave, conforme relatado pelo senhor Ricardo. 

Noutro giro, ainda que abordadas sobre a ausência prolongada da 

plantonista naquele setor, os profissionais quedarem-se inertes e disseram 

que não fariam declarações. Em tom de denúncia, um profissional de outro 
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setor asseverou que a médica não fica no posto de trabalho de forma 

ostensiva. 

(...) 

 

CERTIDÃO OFICIAL 

REF. Ordem de Diligência nº 019/2021-MP/6ªPJMAB. 

Solicitação: Vistoria no Hospital Municipal de Marabá. 

 

(...) 

(I) Este oficial chegou no HMM às 07h30 min, do dia 22/07/2021, ausentes 

os diretores e administradores que, contatados, o senhor Fabrízzio indicou 

a colaboradora MAGUI para acompanhar este oficial nas diligências, que 

foram iniciadas no Pronto Socorro. No PS e consultórios médicos havia um 

grande número de pessoas dispostas em cadeiras, corredores, outros em 

pé, todas aguardando por atendimento médico. No Pronto Socorro, este 

oficial identificou o médico Arley Martins no atendimento para um número 

incompatível de pacientes com emergências. O grande número de pessoas 

precisando de socorro, a falta de leitos ou cadeiras, a disposição de pessoas 

em pé aguardando atendimento de saúde, o tumultuo, a falta de fluxograma 

e organização nos atendimentos, contribuíram para a formação de um 

cenário que afronta a dignidade do ser humano, além de violar direitos 

fundamentais do cidadão, notadamente aquele que assegura o direito a um 

tratamento de saúde condigno. 

(...) 

Destarte, certifico que em alguns postos médicos os profissionais não foram 

identificados, inclusive, para citar os consultórios nºs. 01 e 03, fechados, 

com sérios prejuízos para a população que se aglomerava disputando 

espaço nos corredores do Hospital Municipal naquelas primeiras horas da 

manhã do dia 22 de julho de 2021. Al fim, reduzo a termos o objeto da 

vistoria, indico a servidora Magui como testemunha dos fatos relatados, em 

sua integralidade, que de tudo ficou ciente, ipsis litteris. 

 

CONSIDERANDO a resposta da SMS que informou que no dia 

15/07/2021 o Conselho Municipal de Saúde aprovou a continuidade do procedimento 

para contratação de serviços médicos para atendimento no Hospital Municipal de 

Marabá e com a referida aprovação, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhará 

o procedimento para a Comissão Especial de Licitação (CEL) para as providências 

visando dar início ao processo de credenciamento; 

CONSIDERANDO os princípios e diretrizes gerais do SUS que 

determinam a obrigação de assegurar a acessibilidade no atendimento ao serviço de 

saúde, que parte do princípio de que a unidade de saúde deva receber e ouvir todas 

as pessoas que procuram os seus serviços, de modo universal e sem diferenciações 

excludentes e ainda, o serviço de saúde deve se organizar para assumir sua função 

central de acolher, escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz de resolver a 

grande maioria dos problemas de saúde da população e/ou de minorar danos e 
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sofrimentos desta, ou ainda se responsabilizar pela resposta, ainda que esta seja 

ofertada em outros pontos de atenção da rede, para a efetivação da atenção básica 

como contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção; 

CONSIDERANDO que o princípio da legalidade vincula toda 

atuação do agente público, inclusive os contratados, e consiste em fazer tudo aquilo 

que a lei prevê para fins de consecução da finalidade precípua da administração, 

qual seja a satisfação do interesse público, sendo violadora ao princípio da 

legalidade, a desatenção aos ditames legais que garantem o acesso de todos ao 

serviço público de saúde, na forma do art. 196 da CF/S8; 

CONSIDERANDO que o disposto no art. 22 da Lei nº 8.078/90 que 

confere ao usuário dos serviços públicos o direito a uma prestação adequada, 

eficiente, segura e quanto aos serviços essenciais, contínua, sendo certo que, na 

hipótese de descumprimento, total ou parcial, dessas obrigações, serão os agentes 

públicos compelidos a cumpri-as e a reparar os danos causados, com a 

responsabilização do agente que deu causa à ineficiência, nos exatos termos do art. 

11 da Lei n° 8.429/92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa disciplinar 

em que incida o agente pela violação do dever funcional de operacionalizar serviços 

públicos adequados, eficientes, seguros e contínuos; 

CONSIDERANDO que a concretização do princípio da eficiência em 

sede de gestão pública visa em última instância tornar efetivo o princípio da 

legalidade, eficiência e eficácia para o alcance concreto do bem estar da sociedade, 

de modo a tornar "mais profissional" a busca de resultados práticos que visem o 

alcance do escopo último da Administração Pública, qual seja, o bem estar da 

coletividade; 

CONSIDERANDO a Resolução CFM nº 2.077/14 que dispõe sobre 

a normatização do funcionamento dos Serviços Hospitalares de Urgência e 

Emergência, bem como do dimensionamento da equipe médica e do sistema de 

trabalho;   

CONSIDERANDO o estabelecido na Resolução CFM nº 1.493/98 e 

o fato de que a responsabilidade médica é individual em relação ao paciente; 

CONSIDERANDO que as condições de trabalho do médico nos 

Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência podem comprometer sua 

capacidade de fazer o melhor pelo paciente; 

CONSIDERANDO as responsabilidades do médico, ética, civil e 

criminal, como pessoais e intransferíveis; 

CONSIDERANDO a necessidade de quantificar a equipe médica 

para atuar nos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, de acordo com o 

número e perfil esperados de pacientes a serem atendidos no local, de forma a 

garantir a autonomia do médico em seu exercício profissional, com vistas a preservar 
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a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e 

o melhor de sua capacidade profissional; 

CONSIDERANDO que todo paciente que tiver acesso ao pronto 

Socorro do HMM deverá, obrigatoriamente, ser atendido por um médico, não 

podendo, sob nenhuma justificativa, ser dispensado ou encaminhado a outra 

unidade de saúde por outro profissional que não o médico; 

CONSIDERANDO que a SMS juntamente com a direção da Unidade 

Hospitalar deve estabelecer o sistema de fluxo dos pacientes e as normas para a 

quantificação adequada da equipe médica para trabalhar nos Serviços Hospitalares 

de Urgência e Emergência; 

CONSIDERANDO que os hospitais e casas de saúde prestam 

serviço e, neste contexto, podem vir a ser responsabilizados civilmente em razão de 

dano causado em virtude de defeito na prestação do serviço, aí incluindo-se a 

omissão, incidindo, no caso, o disposto no art. 14 da Lei n° 8.078/90; 

CONSIDERANDO que a negativa de acesso ao cidadão 

necessitado aos serviços prestados pelo pronto atendimento médico constitui, 

indubitavelmente, a prática do delito de omissão de socorro descrita no art. 135, do 

Código Penal; 

CONSIDERANDO que eventual oposição do argumento de não 

haver vaga para internação não configura, à evidência, qualquer das hipóteses de 

exclusão da ilicitude descritas no art. 23 do Código Penal frente à omissão 

constatada, posto que a inexistência de leito de internação não desobriga acolher o 

paciente no pronto atendimento; 

CONSIDERANDO que é direito do paciente ter um médico como 

responsável direto pela sua internação, assistência e acompanhamento até a alta;   

CONSIDERANDO que enquanto o paciente internado estiver nas 

dependências do HMM, as intercorrências por ele apresentadas deverão ser 

atendidas pelos médicos plantonistas deste setor, caso o médico assistente esteja 

ausente; no entanto, este deverá ser imediatamente comunicado do fato, sendo a 

responsabilidade da assistência compartilhada, objetivando sempre o melhor 

tratamento para o paciente; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 14 da Lei nº 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor), que estabelece sobre a responsabilização do fornecedor 

de serviços. Independentemente da essência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com o objetivo de garantir 

os direitos constitucionais e legais mencionados e, especialmente, resguardar o 

direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de 

mecanismos que inibam irregularidades nos serviços executados pelo SUS, 

RESOLVE RECOMENDAR: 



 

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. 

RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL PA n° 000297-940/2021 

 

 

1) Ao Prefeito Municipal de Marabá e ao Secretário Municipal de 

Saúde de Marabá que IMEDIATAMENTE: 

 

a) Adotem todas as medidas necessárias no sentido de 

restabelecer o regular e adequado funcionamento do Pronto 

Socorro do Hospital Municipal de Marabá, observando-se toda 

a normatização ordinária e extraordinária (em decorrência da 

pandemia do covid-19), dotando o referido Nosocômio de 

insumos, medicamentos e médicos plantonistas para atuar nos 

Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, de acordo 

com o número e perfil esperados de pacientes a serem 

atendidos no local, nas especialidades médicas necessárias 

para a salvaguarda dos pacientes do Município de Marabá; 

b) Cumpram integralmente as Resoluções do Conselho 

Federal de Medicina que dispõe sobre a normatização do 

funcionamento dos Serviços Hospitalares de Urgência e 

Emergência, bem como do dimensionamento da equipe 

médica e do sistema de trabalho;   

c) Orientem o Diretor do HMM à estabelecer um fluxo de 

atendimentos dos pacientes, com a devida classificação de 

riscos, quantificação médica e da equipe de enfermagem e 

técnica na ideal projeção, objetivando garantir as ações de 

tratamento dos pacientes; 

d) Orientem o Diretor do HMM a realizar o controle rigoroso da 

presença dos funcionários públicos municipais da área da 

saúde concursados e os contratados nos expedientes no 

referido hospital, informando à Secretaria Municipal de Saúde 

as eventuais faltas, ausências e saídas antes do horário 

regulamentar; 

 

Registre-se que, em caso de não acatamento desta Recomendação, 

serão adotadas as medidas legais necessárias, inclusive o ajuizamento da Ação Civil 

Pública, além, das medidas criminais e correlatas de responsabilização do ente 

público ou privado se for o caso. 

Remetam-se cópias aos destinatários, para cumprimento. Requisite-

se, no mesmo expediente, que informem, em 48 (quarenta e oito) horas, as 

providências adotadas sobre medidas de ampliação da rede que estão sendo 

tomadas, notadamente na contratação emergencial de médicos, enfermeiros e 
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técnicos de enfermagem, a fim de garantir o atendimento dos pacientes, dentre 

outras medidas. 

RESOLVE DETERMINAR AO APOIO CIVEL: 

 

a) Encaminhar por oficio a cópia desta Recomendação ao Prefeito 

Municipal de Marabá e Secretário Municipal de Saúde de Marabá, para que tenham 

conhecimento do inteiro teor do que se recomenda; 

b) Seja dado ampla publicidade através da imprensa oficial, 

conforme orientação contida na Resolução n° 229 de 8 de junho de 2021, inclusive 

enviar cópia da presente à Gerência de Documentação, Protocolo e Arquivo da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no DOE e ao Setor de Imprensa oficial 

para a divulgação necessária, a fim de que a população de Marabá tenha amplo 

conhecimento desta Recomendação; 

c) Dar ciência desta Recomendação à 11ª. PJ de Marabá, com a 

ressalva de que o presente ato não inibe as eventuais ações de improbidade que 

serão manejadas pelo Ministério Público mediante apurações específicas de faltas 

de médicos em plantões, que estão em curso.  

 

Publique-se e Cumpra-se.  

 

Marabá, 23 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

MAYANNA SILVA DE SOUZA QUEIROZ 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 
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