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EXCELENTÍSSIMO (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE 

FAZENDA PÚBLICA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS DA COMARCA DA CAPITAL - BELÉM- PARÁ 

 

         

 

           URGENTÍSSIMO 

COVID-19 

                      

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio das 

Promotoras de Justiça com atribuições nesta Comarca, vêm, respeitosamente perante 

Vossa Excelência, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com 

fundamento nos artigos 196 e 197, da Constituição Federal, artigo 2º, da Lei Federal n.º 

8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), art. 45 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), artigo 

300 do Código de Processo Civil, Lei 8.625/93 e Lei 7.347/85 artigo 5º, I, propor a presente  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA 

Em face 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: 

 

Preliminarmente, o Ministério Público do Estado do Pará requer seja 

assegurada a prioridade desta ação na ordem cronológica de recebimento para 
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publicação e efetivação do pronunciamento judicial, conforme art. 153, §2º, inciso I do 

CPC/2015. 

 

I- DOS FATOS 

 

No ano de 2019 foi identificado um novo coronavírus (nomeado SARS-

CoV-2) como o agente causador de uma nova doença respiratória aguda grave (COVID-

19), em Wuhan, China. (1,2) O vírus propagou-se para diversos países e a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou uma pandemia, no mês de março de 2020.  

No Brasil a Covid-19 atingiu 10.912.941 (dez milhões e novecentos e doze mil 

e novecentos e quarenta e um) casos confirmados e ainda o total de 312.206 (trezentos e doze mil 

e duzentos e seis óbitos).1 

No Pará foram instaurados diversos Hospitais de Campanha com o intuito 

de garantir o atendimento médico dos pacientes infectados por covid-19. Em Marabá, o 

Hospital de Campanha foi instalado em 14/04/2020, encerrando suas atividades no 

dia 30/11/20. 

O Hospital dispunha de 120 (cento e vinte) leitos, sendo 75 (setenta e 

cinco) clínicos e 45 (quarenta e cinco) de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). 

A partir do encerramento, a retaguarda para novos casos de Covid-19 

começou a ser feita pelo Hospital Regional Público do Sudeste do Pará e também pelo 

Hospital Municipal de Marabá. 

No Estado do Pará já existe o número de 412.742 (quatrocentos e doze mil e 

setecentos e quarenta e dois pessoas confirmadas, com mais de 10,313 (dez mil e trezentos e treze) 

óbitos, conforme tabela2 abaixo colacionada:  

 

 
 

Só a 11ª Regional em saúde acumula mais de 75.073 (setenta e cinco mil 

e setenta e três)3 casos de covid-19, veja-se: 

 

                                                      
1  https://covid.saude.gov.br/ 

2  https://www.covid-19.pa.gov.br/public/dashboard/41777953-93bf-4a46-b9c2-3cf4ccefb3c9 

3 https://www.covid-19.pa.gov.br/public/dashboard/41777953-93bf-4a46-b9c2-3cf4ccefb3c9 
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No site da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará4 constam 

informações acerca do número de leitos clínicos e de UTI ocupados na Região Carajás, 

vejamos: 

 

 
 

 

 

                                                      
4  https://www.covid-19.pa.gov.br/public/dashboard/2e4b12cd-4e12-4aa2-9d7d-

1e3cae29a65f?regi_o_de_sa_de=CARAJ%C3%81S#theme=night 
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Como se verifica pela tabela acima colacionada, segundo a SESPA a 

Região Carajás esta composta pelos seguintes municípios: 

 

Município Regional de Saúde 

Abel Figueiredo Carajás 

Bom Jesus do Tocantins Carajás 

Brejo Grande do Araguaia Carajás 

Breu Branco Lago Tucuruí 

Canaã dos Carajás Carajás 

Curionópolis Carajás 

Dom eliseu Carajás 

Eldorado do Carajás Carajás 

Goianésia do Pará Lago Tucuruí 

Itupiranga Carajás 

Jacundá Lago Tucuruí 

Marabá Carajás 

Nova Ipixuna Carajás 

Novo Repartimento Lago Tucuruí 

Palestina do Pará Carajás 

Num. 24918643 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: MAYANNA SILVA DE SOUZA QUEIROZ - 29/03/2021 13:12:25
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032913122454500000023401434
Número do documento: 21032913122454500000023401434



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
Promotorias de Justiça de Marabá 
Rua das Flores, s/nº, Amapá, Marabá – PA  
CEP: 68502-290 

Fone/Fax: 94 3312-9900 
Email: mpmaraba@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

 
 

 

6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ  
Promotoria da Saúde, Direitos Constitucionais e 
Educação 
 
13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DER MARABÁ 
Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Órfãos, 
Interditos, Incapazes, Pessoas com Deficiência e 
Idosos 

 
 

_5 
 

Município Regional de Saúde 

Parauapebas Carajás 

  

Em contrapartida só estão cadastrados 02 (dois) hospitais com perfil 

para o tratamento do covid-19: 

 

 Saúde por Região 

Unidade de Saúde 
Regional 

de Saúde 

Tipo de 

Leito 

Hospital Regional de Tucuruí 
Lago 

Tucuruí 

Clínico, 

UTI 

Hospital Público Regional do Sudeste Doutor 

Geraldo Veloso 
Carajás 

Clínico, 

UTI 

 

Em matérias jornalísticas publicadas no site G15, constam informações de 

que no Estado do Pará houve um crescimento foi de 86% (oitenta e seis por cento) 

desde dezembro de 2020. Estado está com 82,23% (oitenta e dois vírgula vinte e três 

por cento) dos leitos de UTI ocupados. 

No Pará, a Covid-19 mantém pacientes internados em 82,23% (oitenta e 

dois vírgula vinte e três por cento) dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na 

rede pública estadual. A sobrecarga é ainda maior em três regiões do estado: o Baixo 

Amazonas, com 87,88%; Xingu com 95,98%; e Carajás com 92,31%. 

No site do Governo Federal6 registra uma taxa de mortalidade no Estado 

do Pará de 119,2 a cada  100 mil habitantes: 

 

 

                                                      
5  https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/03/01/para-tem-aumento-nas-internacoes-por-covid-19-por-tres-

meses-consecutivos.ghtml; 

 https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/01/16/numero-de-internacoes-por-covid-19-volta-a-aumentar-

desde-dezembro-no-pa.ghtml; 

6 https://covid.saude.gov.br/ 
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Os gráficos acima demonstram o aumento desenfreado do vírus em 

nosso Estado, com índice de mortalidade altíssimo, principalmente as cidades em 

que não possuem Hospitais de retaguarda. 

No Município de Marabá a história se repete. O Boletim Epidemiológico7 

da data de 28/03/21 registrou um aumento exponencial de casos confirmados em 

nosso município: 

 

 
 

Através de provocação do Conselho Municipal de Assistência Social, 

preocupado com o avanço da doença o Ministério Público instaurou o Procedimento 

Administrativo n° 000096-940/2021 com o objetivo de acompanhar e fiscalizar, de forma 

                                                      
7 https://maraba.pa.gov.br/boletim-covid-19-de-26-03-2021/ 
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continuada, políticas públicas relacionadas a necessidade de reabertura do Hospital de 

Campanha de Marabá, conforme o perfil do hospital, ante o aumento de casos de 

COVID-19 e a impossibilidade de expansão de leitos (clínicos e UTI) do Hospital 

Regional do Sudeste do Pará. 

Juntou-se aos autos do procedimento o Contrato de Gestão n° 

002/SESPA/2020, onde fora celebrado a execução das atividades e serviços de saúde 

que foram desenvolvidos no Hospital de Campanha em Marabá. O fluxo de atendimento 

à época funcionava da seguinte forma: 

 

 
 

Lembrando que o Hospital de Campanha atendia, exclusivamente, os 

pacientes referenciados pelo Serviço de Regulação Estadual (SER). 

À época, solicitou-se informações do número da população estimada por 

município que seria atendido pelo Hospital de Campanha, sendo um total de 1.797,168 

mil pessoas, vejamos: 
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Só o 11º Centro Regional de Saúde da SESPA deve atender o número de 

1.223.438 (um milhão e duzentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta e oito) 

pessoas/pacientes: 
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Com a desinstalação do Hospital de Campanha, o Hospital Regional do 

Sudeste do Pará ficou responsável pelo atendimento de todos os municípios que 

compõem a 11ª Regional de Saúde. Assevera-se que a questão é regional, pois tanto 

o Hospital Regional e o Hospital Municipal estão atendendo pacientes oriundos de 

diversos municípios. 

Diante da previsibilidade do quadro caótico que se instalaria no município, 

expediu-se a Recomendação Ministerial n° 004/2021-MP/6ªPJMAB, determinando: 

 

1) Ao Governador do Estado do Pará, através da Secretaria de 

Saúde Pública do Estado do Pará e à Direção da 11ª Regional de 

Saúde de Marabá em conjunto com a Pró Saúde através da Direção 

do Hospital Regional Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso, 

IMEDIATAMENTE: 

a) Garantam o suporte de atendimento clínico para os pacientes 

infectados pela COVID-19, de toda a região de saúde, referentes a 

casos leves e moderados, além de retaguarda para o Hospital 

Regional do Sudeste do Pará, através da INSTALAÇÃO DE LEITOS 
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CLÍNICOS SUFICIENTES PARA ESTE SUPORTE, averiguando a 

necessidade de reinstalação do Hospital de Campanha, de acordo 

com critérios epidemiológicos e indicadores de saúde, a fim de 

viabilizar o fluxo e rotatividade de leitos de UTI COVID-19, definindo 

estratégia de atendimento para a regularização deste serviço seja 

diretamente ou por contratação da rede privada de saúde, visando a 

segurança do atendimento médico/hospitalar, preservando o quadro 

de saúde dos pacientes, sua integridade física e a vida; 

b) Instituam uma ala específica no Hospital Regional do Sudeste do 

Pará visando atender a demanda de pacientes graves suspeitos ou 

confirmados com exames laboratoriais de COVID-19 dos municípios 

da região, uma vez que é a referência nesse atendimento, 

promovendo a triagem, diagnóstico, com exames laboratoriais e de 

imagens, bem como prescrição médica, além da regulação para a 

unidade de perfil para cada caso; 

c) Encaminhem via regulação os pacientes suspeitos/confirmados 

leves ou moderados para os leitos clínicos que vierem a ser 

instalados; 

d) Adequem e destinem espaço necessário para possível ampliação 

de mais leitos de UTI COVID-19, com respiradores, mantido o 

isolamento; 

e) Adotem as medidas necessárias junto aos Governos 

Estadual/Federal para garantir a estruturação do sistema de saúde, 

com aquisição de equipamentos, insumos, ampliação de leitos 

clínicos e de UTI COVID-19 na região, de acordo com a evolução da 

contaminação, aumento de casos e indicação epidemiológica, 

objetivando o regular atendimento à população. 

 

Em resposta a Procuradora-Geral Adjunta encaminhou ofício ao Ministério 

Público informando que a Região Carajás estava com o embandeiramento vermelho, e 

que seria feita a ampliação de leitos no HR do Sudeste do Pará em Marabá que 

contaria com 4 (quatro) leitos clínicos e 20 (vinte) leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva - UTI para, respectivamente, o total de 10 (dez) e 30 (trinta) leitos, todos 

exclusivos para COVID-19. Ainda, informou que seria feito a celebração de Convênio 

com o Município de Marabá/PA para a ampliação de leitos na rede municipal de saúde da 

cidade, a qual passou de 16 (dezesseis) leitos clínicos e 8 (oito) leitos de UTI para, 

respectivamente, o total de 32 (trinta e dois) e 16 (dezesseis) leitos, exclusivos para 
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COVID-19, dobrando a quantidade de leitos clínicos e UTI na municipalidade, é dizer, 

um aumento de 100% (cem por cento) de leitos clínicos e de UTI. 

Permanecendo o número elevado de pacientes aguardando por UTI e 

leitos clínicos, oficiou-se à Diretora do 11º Centro Regional de Saúde de Marabá – SESPA 

solicitando as seguintes informações: 

 

1. Relação de pacientes acometidos de COVID-19 que foram 

transferidos do Hospital Regional do Sudeste do Pará para leitos 

clínicos do Hospital Municipal de Marabá por motivo de melhora do 

quadro clínico, especificando o município de origem; 

2. Relação de pacientes acometidos de COVID-19 internados no 

Hospital Regional do Sudeste do Pará em leito de UTI que aguardam 

transferência para leito clínico por melhora, especificando o 

município de origem; 

3. Relação de pacientes que aguardam em fila para transferência ao 

Hospital Regional do Sudeste do Pará, especificando o município de 

origem; 

4. Fluxo de regulação adotado para encaminhamento de pacientes 

internados em UTI do Hospital Regional do Sudeste do Pará com 

melhora clínica para leito clínico do Hospital Municipal de Marabá. 

 

Em ato contínuo, determinou-se a realização de vistoria “in locu” no 

Hospital Regional do Sudeste do Pará e no Hospital Municipal de Marabá, a fim de que 

fossem colhidas informações sobre a real quantidade de leitos clínicos e de UTI, taxas de 

ocupação, regulação de pacientes, fluxo adotado pelo Hospital para atendimento dos 

pacientes regulados, inclusive citando os casos em que não há disponibilidade de leito 

para transferência (tanto do recebimento quanto do encaminhamento de pacientes para 

outra unidade hospitalar), relação dos municípios conveniados com o Hospital Municipal 

de Marabá para atendimentos de pacientes com COVID-19, número de óbitos de 

pacientes devido à demora na transferência para leito de UTI e, no caso do HR verificar 

se existe espaço físico para ampliação de leitos (UTI) e clínicos. 

Em diligência realizada no dia 11/03/21, no Hospital Regional do Sudeste 

do Pará restou evidenciado: 

 

(...) 

Foi observado que três pacientes com alta da UTI, ainda 

permaneciam ocupando os leitos de terapia intensiva, 
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considerando não haver leitos clínicos disponíveis para receber 

os pacientes já estabilizados e com quadro clínico estável. 

Perguntado, o Dr. Cassiano, diretor clínico do HRM, relatou que se 

houvessem mais leitos clínicos, haveria a possibilidade de girar 

pelo menos 03 (três) leitos de UTI diariamente. Isso representa o 

surgimento de três novas vagas de UTI por dia. 

 

(...) 

Perguntados sobre a regulação de pacientes do HRM para ocupar 

clínicas médicas no HMM, os diretores asseguraram a 

inaplicabilidade na realidade fática. O Dr. Cassiano relatou que os 

pacientes e familiares recusam peremptoriamente retornar para 

o HMM, num fluxo que os familiares consideram como regressivo. O 

Dr. Cassiano fez questão de frisar que já teve um enfrentamento com 

ameaça de ser processado judicialmente caso encaminhasse um 

paciente para recuperação em leito de clínica no HMM. Com isso, 

na ausência de leitos clínicos, ainda que o paciente não careça de 

tratamento intensivo, permanecerá na UTI até o surgimento de vaga 

para leito clínico. Assim, pacientes regulados que aguardam 

vagas na UTI do HRM ficam à mercê, morrendo um pouco a cada 

minuto, na fila à espera de vaga na UTI. 

Algumas vezes estes pacientes regulados estão na UCE do HMM, 

outras e muitas vezes, em leitos clínicos do HMM, quando os leitos 

de UCE estão com 100% de sua capacidade esgotadas. Pelo já 

explicitado, os leitos clínicos de COVID-19 no HRM estão sempre 

com sua capacidade saturada, sem condições de girar com 

mais brevidade os leitos da UTI. 

Nesse diapasão, fica constatado a falta de competência do poder 

público que precisa implementar políticas de saúde para 

investir na disponibilização de um número maior de leitos 

clínicos. É fundamental incorporar uma metodologia de 

gerenciamento dos leitos clínicos, de forma a liberar a capacidade 

máxima dos leitos de UTI no tratamento exclusivo das terapias 

intensivas. Como exemplo deste desregrado planejamento 

estratégico, cito o anúncio da abertura de 10 (dez) novos leitos de 

UTI no HRM, e 08(oito) leitos clínicos. 

Destarte, o HRM passará a contar com 30 (trinta) leitos de UTI-
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COVID-19 e 12 doze) leitos clínicos COVID-19.  

A experiência e expertise médica é unânime para apontar a relação 

entre leitos de UTI e leitos de clínicos na proporção de 1/3 como a 

ideal, como requisito para a utilização máxima das vagas nos leitos 

de UTI. Por conseguinte, aplicando uma regra simples matemática, 

a abertura de 10 (dez) novo leito de UTI deveria estar 

acompanhada da retaguarda de pelo menos 30(trinta) novos 

leitos clínicos, sob pena de colapsar a fila de espera das UTI. 

A proposta apresentada pelo governo do Estado, em reunião 

realizada na data de hoje com a direção do HRM, inovou para 

inverter a lógica para 3/1, ou seja, para cada 03(três) leitos de UTI-

COVID-19, tem-se 01(um) leito clínico COVID-19. Essa regra de 

comutação na conta da saúde, não é apenas uma matemática mal 

feita, ela representa a vida de dezenas de paraenses que 

morrem todos os dias à espera de um leito de UTI ocupado por 

pacientes que poderiam estar em recuperação em leito clínico. 

 

(...) 

Ficou constatado, sem reservas de dúvidas, que os leitos de UTI 

estão sendo travados ante a falta de leitos clínicos para receber 

os pacientes que já experimentaram melhora do quadro clínico. 

Em relação ao espaço físico do HRM para ampliação dos leitos 

de UTI-COVID-19 e clínicos para COVID-19, OS DIRETORES 

RELATARAM QUE NÃO EXISTE DISPONIBILIDADE. 

Perguntados sobre a abertura dos novos leitos em andamento, foi 

relatado que será utilizado o espaço antes ocupado por 23 (vinte e 

três) leitos de enfermarias clínicas. 

Desse modo, o enfrentamento de outras patologias de 

responsabilidade do HRM estão sendo negligenciadas. O diretor 

clínico garantiu que todas as cirurgias clínicas já estavam 

suspensas, e em face da proposta de ocupação de todo um bloco 

de enfermaria clínica, a situação se projeta, deveras, muito 

complicada e de difícil equação ante as demandas originadas 

nos mais de 20 (vinte) municípios que encaminham pacientes 

para o HRM. 

 

(...) 
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CONCLUSÃO: Em apertada simples, fica flagrante o problema da 

falta de leitos clínicos – COVID no HRM. Para piorar a situação, a 

proposta de abertura de 10 (dez) novos leitos de UTI-COVID sem a 

implementação de leitos de retaguarda, pode contribuir para criar 

um cenário falso de solução dos problemas dos pacientes que 

aguardam na fila por UTI-COVID. É imperioso concluir pelo 

dever do estado de implementar a abertura de novos leitos UTI 

sem colapsar o sistema de saúde. Isso quer dizer; é 

fundamental abrir novos leitos clínicos, numa relação 

diretamente proporcional de três leitos clínicos para cada leito 

de UTI. 

 

Em diligência realizada no dia 11/03/21, no Hospital Municipal de Marabá 

restou comprovado: 

 

(...) 

Usando como referência as anotações coletadas nesta data, durante 

a vistoria, foi observado que 07 (sete) pacientes estavam 

internados na UCE aguardando vagas de UTI no HRM. O senhor 

Fabrizzio asseverou que existe uma demora substancial, talvez 

de 03 a 04 dias, com variáveis, a depender da situação do 

panorama geral de contaminação pela COVID-19. Por outro lado, 

assegurou não haver pronta disponibilidade, havendo sim, 

prejuízos com óbitos, provocados ante a espera excessiva sem 

o surgimento de vagas. 

(...)  

O diretor assegurou que o governador do Estado estivera naquele 

dia no HMM e anunciou a abertura de 10 (dez) leitos de UTI. 

Contudo, não existe estrutura física para comportar os novos 

leitos, havendo necessidade de implementar reformas e 

adaptações para efetivar a medida de urgência. 

(...) 

Em relação ao espaço disponível para ampliação de leitos, o diretor 

declarou que não existem novas áreas disponíveis. Inclusive, 

registro que a implementação de 10 (dez) leitos de UTI se fará 

com a ocupação do bloco cirúrgico “B”, o que representara o 

Num. 24918643 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: MAYANNA SILVA DE SOUZA QUEIROZ - 29/03/2021 13:12:25
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032913122454500000023401434
Número do documento: 21032913122454500000023401434



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
Promotorias de Justiça de Marabá 
Rua das Flores, s/nº, Amapá, Marabá – PA  
CEP: 68502-290 

Fone/Fax: 94 3312-9900 
Email: mpmaraba@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

 
 

 

6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ  
Promotoria da Saúde, Direitos Constitucionais e 
Educação 
 
13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DER MARABÁ 
Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Órfãos, 
Interditos, Incapazes, Pessoas com Deficiência e 
Idosos 

 
 

_15 
 

fechamento de 16 leitos de enfermaria cirúrgica. Destarte, a 

ampliação de suporte para o tratamento da COVID-19 se propõe 

com amplo e severo prejuízo no tratamento de outras 

patologias, sejam eletivas ou de urgência. Em relação aos óbitos 

causados pela falta de regulação para UTI, o diretor assegurou 

que nem sempre consegue transferir os pacientes, vindo alguns 

a óbito no HMM. 

CONCLUSÃO: Em apertada simples, RESTA EVIDENCIADO que 

diariamente pacientes internados na UCE, aguardam por leitos 

de UTI no HRM, podendo a espera ultrapassar mais de 03 (três) 

dias, ocasionando óbitos, não raros. Muito embora existe o 

anuncio de implementação de 10 (dez) leitos de UTI no hospital, 

inclusive com a confirmação da aquisição dos equipamentos, a 

medida se projeta a médio ou longo prazo, diante das dificuldades 

com espaço físico e contratação de profissionais. 

 

Em resposta ao expediente encaminhado à Diretora do 11º Centro 

Regional de Saúde de Marabá – SESPA, a mesma informou que, da data de 10/03/21, o 

Hospital Regional só dispõe de somente 20 (vinte) leitos de UIT adulto e 04 (quatro) leitos 

clínicos para atendimento exclusivo de pacientes com covid-19, com 99% da taxa de 

ocupação: 
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Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que atualmente o HMM 

dispõe de somente 13 (treze) leitos de UTI-COVID. Além disso, conta com 25 (vinte e 

cinco) leitos clínicos, destinados a casos leves e moderados, além de 07 (sete) leitos de 

pediatria, encaminhando a taxa de ocupação parcial de lotação do HMM até o dia 

10/03/21: 

 
 

Veja, o Hospital Municipal não possua atribuição no atendimento de alta 

complexidade, e mesmo com todas as dificuldades, mantém 13 leitos de UTI e 25 leitos 

clínicos. 

Na rede particular a situação ainda é pior. O Hospital Unimed dispõe de 

somente 10 (dez) leitos de enfermaria e 07 (sete) leitos de UTI: 
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Já o 11º CRS/SESPA não apresentou a relação de documentos 

solicitados pelo MP, encaminhando uma resposta evasiva. Ainda, juntou relação de 

pacientes que estavam em fila aguardando transferência. No dia 11/03/21 haviam 22 

(vinte e dois) pacientes aguardando atendimento. Percebe-se que os pacientes são de 

diversos municípios como: Redenção, Tucuruí, Canaã, Jacundá, São Geraldo, Rondon do 

Pará, São Geraldo Araguaia e outros, o que demonstra o colapso regional do sistema 

único de saúde, no que se refere ao atendimento dos paciente com covid-19. 

Sabe-se que o sistema público de saúde está funcionando no limite da 

contingência, sendo certo que a propagação descontrolada do novo coronavírus na 

população não demoraria a provocar o colapso. 

O Hospital Municipal de Marabá está sobrecarregado atendendo 

grande parte dos pacientes infectados por COVID-19 em muitos casos sem 

regulação, vindos de ambulância diretamente de outros municípios para o pronto socorro, 

sem qualquer garantia de leitos, gerando um verdadeiro caos nos serviços. 

Ainda, conforme a Portaria n° 1101/GM de 12/06/2002, do Ministério da 

saúde, a 11ª Regional de saúde já tinha um déficit de 76 (setenta e seis) leitos de UTI 

adulto e 59 (cinquenta e nove) leitos de UTI neonatal, veja-se: 
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O Novo Decreto Estadual (Decreto n° 800 de 31/05/2020) foi taxativo ao 

declarar a Região Carajás como ZONA DE ALERTA MÁXIMO – BANDEIRA 

VERMELHA, veja: 

 
Como se observa, o Hospital Regional do Sudeste do Pará é referência 

para os municípios que compõem a regional de saúde, tendo obrigação promover o 

atendimento clínico de pacientes oriundos dessas localidades, suspeitos graves de 

COVID-19 confirmados, não dispondo até o momento de ala clínica equipada com 

leitos suficientes e específica para pacientes com esse perfil clínico, sendo essa 

demanda absorvida pelo Hospital Municipal de Marabá, que, por sua vez encontra-

se sobrecarregado e tem essa atribuição por ser um hospital porta aberta acabando por 

atender demanda que deveria ser do Hospital Regional do Sudeste do Pará, uma vez 

que o mesmo é a referência nesse atendimento. 

Por toda a documentação acostada verifica-se que a falta de leitos clínicos 

do Estado, também vem saturando o Hospital Regional do Sudeste do Pará ao 

congestionar os leitos de UTI COVID, uma vez que os pacientes de alta da UTI COVID-

19 do Hospital Regional do Sudeste do Pará, ficam ocupando os leitos de UTI por não 

haver leitos de retaguarda para o suporte pós UTI. Assim os pacientes graves ficam em 

fila e podem vir a óbito enquanto aguardam leitos de UTI que poderiam estar desocupados 

se os pacientes de alta fossem transferidos para leitos clínicos, função que o Hospital de 

Campanha desempenhava. 

Se mostra TOTALMENTE desproporcional ter apenas 12 (doze) leitos 
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clínicos no Hospital Regional do Sudeste do Pará para retaguarda de 30 (vinte) 

UTI’s, ocasionando seríssimos entraves no fluxo e rotatividade de leitos, além de danos 

imensuráveis à saúde e vida dos pacientes que aguardam por leitos de UTI, 

imprescindíveis ao tratamento dos pacientes infectados pelo COVID-19. 

As listas contendo o número de pacientes regulados entre os dias 

16/03/21 e 24/03/21 aguardando leitos demonstra a premente necessidade do aumento 

do número de leitos (fls. 209/244) 

Diante do número alarmante de falta de leitos expediu-se ofício ao 

Secretário de Saúde Pública do Estado do Pará, à Diretora do 11º Centro Regional de 

Saúde de Marabá – SESPA e ao Secretário Municipal de Saúde de Marabá, solicitando 

informações acerca da ampliação de leitos de UTI e clínicos para tratamento de pacientes 

acometidos de COVID no Hospital Regional do Sudeste do Pará, especificando o 

quantitativo e a previsão para entrada em operação, bem como, que fosse encaminhado 

cópia do convênio firmado com o município de Marabá visando a ampliação de leitos no 

Hospital Municipal de Marabá.(fls. 0178/253). 

Ainda, oficiou-se ao Diretor Geral do Hospital Regional do Sudeste do 

Pará / Pró-Saúde solicitando informações acerca da ampliação de leitos de UTI e clínicos 

para tratamento de pacientes acometidos de COVID no Hospital Regional do Sudeste do 

Pará, especificando o quantitativo e a previsão para entrada em operação, tendo em vista 

a matéria jornalística publicada no site www.agenciapara.com.br8 na qual informava que 

o Governo do Estado entregaria mais 40 (quarenta) leitos de UTI covid-19 em Marabá. 

Ao todo, o Hospital Regional de Marabá ofertaria com a entrega 04 

(quatro) leitos clínicos e 20 (vinte) leitos de UTI para pacientes com Covid-19. Novos 

leitos foram instalados no espaço da clínica médica, sendo 10 (dez) leitos de UTI e 

8 (oito) leitos clínicos. Ao todo, a unidade hospitalar conta com 12 (doze) leitos 

clínicos e 30 (trinta) leitos de UTI. 

O Hospital de Campanha de Marabá, inaugurado no dia 14 de abril de 

2020, dispunha de 120 leitos de internação para casos leves e moderados de COVID-

19, foi desinstalado em novembro de 2020, deixou toda a Regional de Saúde, ou seja, 

23 (vinte e três) municípios, sem suporte médico/hospitalar para retaguarda para 

casos leves e moderados, fato que vem ocasionando prejuízos ao atendimento de 

pacientes acometidos com covid-19. 

No contexto da pandemia de COVID-19, os sistemas de saúde enfrentam 

um rápido aumento da demanda, tendo a Organização Mundial da Saúde recomendado 

a vacinação da população, a qual deve ser considerada um serviço de saúde essencial 

                                                      
8  https://agenciapara.com.br/noticia/25750/ 
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que não deve ser interrompido, já tendo o MP proposto ação civil pública para garantir a 

vacinação dos idosos (processo n° 0801687-93.2021.8.14.0028), ante o aumento 

significativo da doença.  

Por todos os dados apresentados observa-se a extrema necessidade 

instalação de mais leitos com a reabertura/reinstalação Hospital de Campanha ou de outra 

forma a critério da administração pública, a fim de atender pacientes com quadro leves e 

moderados. 

Tem-se que o Hospital de Campanha deveria garantir  retaguarda 

para os hospitais municipais e principalmente para o Hospital Regional, no entanto, 

o que se apurou é que a ocupação dos leitos do Hospital Municipal de Marabá e 

Hospital Regional tem mantido sua lotação máxima, deixando de dar fluxo aos leitos 

pois o Hospital de Campanha foi desativado. Assim muitos pacientes ficam à espera 

de vagas sem serem atendidos. 

Ainda, observa-se que não há espaço para ampliação de leitos 

clínicos no Hospital Regional, e segundo os Diretores do referido nosocômio, ainda 

assim ficarão desabastecidos leitos clínicos para a realização de outras cirurgias 

no referido hospital. 

PORTANTO, IMPORTANTE REPISAR QUE, NÃO HOUVE A 

INSTALAÇÃO DE NOVOS LEITOS CONFORME MENCIONA O REQUERIDO, MAS SIM 

A UTILIZAÇÃO DOS LEITOS JÁ EXISTENTES NO HOSPITAIS PARA COVID, 

UTILIZANDO ÁRES ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO DE OUTRA PATOLOGIAS, 

FATO QUE TAMBÉM VEM GERANDO FILA DE ESPERA PARA OUTROS CASOSO 

DE SAÚDE, CONFORME LISTA ANEXA, TOTALIZANDO NESTA DATA 25 

PACIENTES AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA UMA VEZ QUE OS LEITOS FORAM 

CONVERTIDOS EM COVID.   

Não é demais destacar que o Sistema de Saúde de Marabá, que é 

bastante precário, atende diversas regiões do Sul e Sudeste do Pará, locais estes que 

sequer possuem estrutura básica. Ou seja, se não forem tomadas medidas urgentes para 

a regularização do funcionamento do Hospital de Campanha, os municípios serão 

invadidos pelo caos.  

Sabe-se que o sistema público de saúde da região funciona no limite da 

contingência, sendo certo que a propagação descontrolada do novo coronavírus na região 

não demoraria a provocar o colapso. Some-se a isso o fato de que os municípios do 

entorno utilizam os serviços de saúde de Marabá como referência, o que tornaria ainda 

mais difícil a oferta de retaguarda para a população eventualmente infectada. 

O município de Marabá está sobrecarregado atendendo a população de 

outros municípios que estão se omitindo na estruturação de seus hospitais e encaminham 
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pacientes à rede hospitalar de Marabá em muitos casos sem regulação, vindos de 

ambulância diretamente para o pronto socorro, sem qualquer garantia de leitos, gerando 

um verdadeiro caos nos serviços. 

Mesmo nos melhores cenários, retardando a transmissão e 

aumentando os recursos do sistema de saúde, as previsões amplamente divulgadas 

por especialistas sanitaristas, epidemiologistas e são de que devem faltar leitos de 

UTI e respiradores e ventiladores pulmonares para parte importante dos doentes. 

Sabe-se que o Hospital Municipal de Marabá executa um importante 

papel na rede pública de saúde, pois somente Hospital Regional não conseguiria 

atender todos os pacientes região. 

No município de Marabá, o HMM é o local onde se fazem as maiores 

intervenções de saúde nos pacientes com situação de agravo à saúde, de média 

complexidade, devendo ficar a cargo do Estado do Pará a responsabilidade dos pacientes 

de alta complexidade. 

Em matéria publicada no site G19, a OAB pediu a reabertura do 

Hospital de Campanha de Marabá; município está com todos os leitos de UTI 

ocupados. A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Marabá, 

sudeste do Pará, pediu ao governo estadual a reativação do hospital de campanha 

na cidade para evitar o colapso da saúde na região. 

Em resposta, a SESPA declarou ainda que está analisando a 

possibilidade da reativação e, em caso de necessidade, vai abrir o hospital de 

campanha com capacidade de 100 leitos para atender a população. 

O Estado do Pará nem sequer apresentou plano de enfrentamento ao 

COVID-relacionado à reabertura do Hospital de Campanha. De fato, o hospital 

deveria estar atendendo em sua plenitude, uma vez que, ante a grande defasagem 

de leitos e a alta demanda provocada pela infecção, estando operando muito aquém 

da sua capacidade. 

Os Hospitais de Campanha possuem natureza de caráter emergencial, 

são uma forma de auxiliar o maior número possível de pessoas, sendo que são mais de 

dois milhões de casos do coronavírus registrados no mundo. 

O Hospital de campanha é uma unidade hospitalar móvel, ou seja, pode 

ser construída em diferentes locais e depois desmontada. Com funcionamento temporário, 

essas unidades cuidam de pessoas atingidas por situações de emergências e 

calamidades públicas, como é o caso da pandemia da COVID-19, e para garantir que seus 

                                                      
9  https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/01/26/oab-pede-reabertura-do-hospital-de-campanha-de-maraba-

municipio-esta-com-todos-os-leitos-de-uti-ocupados.ghtml 
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pacientes possam ser transferidos para centros de mais completos de saúde, caso 

necessário. 

Para desafogar o sistema tradicional de saúde das regiões afetadas pelo 

coronavírus, o objetivo desses hospitais seria atender, na maioria dos casos, os pacientes 

com sintomas mais leves e de baixa complexidade. Nesse ponto, baixa complexidade 

representa grupos de indivíduos que devem ser internados (por falta de ar persistente), 

mas que não precisam dos cuidados intensivos de uma Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) ainda, por exemplo, ou no caso da nossa região, atender pacientes de média 

complexidade, liberando as UTIs para os quadros mais graves da infecção, já que essa 

pandemia exige muitas internações, que costumam ser longas. 

Como já amplamente ratificado, não há previsão de leitos suficientes 

para o atendimento da demanda dos municípios que compõe a região de saúde. 

Portanto, o Hospital de Campanha deveria atender o número máximo de pessoas 

infectados por COVID-19, visando desafogar o Hospital Regional e Hospital 

Municipal de Marabá. 

Importa trazer ao conhecimento do ínclito juízo que em fevereiro de 2019 

fora emitido o Relatório do I Encontro de otimização das demandas sócio jurídicas para a 

regularização do Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará. Neste documento, há tabela 

informativa dos municípios abrangidos pelo Hospital Regional. Somadas as populações 

destes municípios chegam ao número de 1.277.117 (um milhão duzentos e setenta e sete 

mil e cento e dezessete) habitantes; em passo diametralmente oposto, o Hospital conta 

com apenas 38 (trinta e oito) Leitos de UTI e 77 (setenta e sete) leitos gerais. 

Na época dos fatos, Solicitou-se novo parecer do Grupo de Apoio Técnico 

Interdisciplinar acerca da adequação da quantidade de leitos gerais e de UTI. Em 

resposta, o GATI elaborou parecer, com posterior retificação, concluindo pela 

insuficiência, no HOSPITAL REGIONAL, de 81 leitos, conforme tabela a seguir: 

 

RELAÇÃO DOS MUNICIPIOS 11º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE 

CIDADES 
HABIT
ANTES 

2019 

LEITOS 
HOSPITALA

RES 
GERAIS 

(2,5) 

LEITOS 
DE UTI'S 

(4%) 

LEITOS 
GERAIS 

EXISTENT
ES (SUS) 

UTI'S 
EXISTE
NTES 

DEFICIÊNC
IA DE 

LEITOS 
GERAIS 

DEFICIÊ
NCIA 
DE 

UTI'S 

ABEL 
FIGUEIRE

DO 
7434 18,585 0,74340 22 0 -3,415 1 

BOM 
JESUS DO 
TOCANTIN

S 

16981 42,4525 1,6981 31 0 11,4525 2 

BREJO 
GRANDE 

7380 18,45 0,7380 25 0 -6,55 1 
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DO 
ARAGUAI

A 

CANAÃ 
DOS 

CARAJÁS 
37085 92,7125 3,7085 51 0 41,7125 4 

CURIONÓ
POLIS 

17929 44,8225 1,7929 50 0 -5,1775 2 

DOM 
ELISEU 

59719 149,2975 5,9719 77 0 72,2975 6 

ELDORA 
DOS 

CARAJÁS 
33808 84,52 3,3808 41 0 43,52 3 

ITUPIRAN
GA 

53269 133,1725 5,3269 53 0 80,1725 5 

MARABÁ 279349 698,3725 27,9349 252 *38 446,3725 -10 

NOVA 
IPIXUNA 

16678 41,695 1,6678 13 0 28,695 2 

PALESTIN
A DO 
PARÁ 

7289 18,2225 0,7289 21 0 -2,7775 1 

PARAUAP
EBAS 

208273 520,6825 20,8273 119 0 401,6825 21 

PIÇARRA 12981 32,4525 1,2981 20 0 12,4525 1 

RONDON 
DO PARÁ 

52357 130,8925 5,2357 90 0 40,8925 5 

SÃO 
DOMINGO

S DO 
ARAGUAI

A 

25557 63,8925 2,5557 21 0 42,8925 3 

SÃO 
GERALDO 

DO 
ARAGUAI

A 

24847 62,1175 2,4847 41 0 21,1175 2 

SÃO JOÃO 
DO 

ARAGUAI
A 

13996 34,99 1,3996 20 0 14,99 1 

BREU 
BRANCO 

66046 165,115 6,6046 45 0 120,115 7 

GOIANÉSI
A DO 
PARÁ 

40475 101,1875 4,0475 24 0 77,1875 4 

JACUNDÁ 59155 147,8875 5,9155 73 0 74,8875 6 

NOVO 
REPARTI
MENTO 

75919 189,7975 7,5919 56 0 133,7975 8 

TAILÂNDI
A 

106339 265,8475 10,6339 51 0 214,8475 11 

TUCURUÍ 113659 284,1475 11,3659 236 15 48,1475 -4 

TOTAIS 
133652

5 
3341,3125 133,6525 1432 53 1909,313 81 
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No citado relatório dispunha que para a OMS a média adequada é de 03 

a 05 leitos para cada 1.000 (mil) habitantes (CNM, 2018). 

Portanto, a cada dia o número de pessoas infectadas pelo novo 

coronavírus que necessitam de internação hospitalar cresce em progressão geométrica 

em todo o Estado do Pará, sendo a rede pública de Marabá a única responsável pelo 

atendimento de pacientes próprios e de vários municípios do entorno, considerando a 

ausência de unidades de média e alta complexidade nos municípios do interior do Estado. 

Os números expressos acima demonstram mera projeção da calamidade 

em que está inserida a população, uma vez que retratam apenas os casos concretos 

demandados pelo Parquet, não se podendo mensurar a quantidade exata dos que são 

olvidados pela Administração quando necessitam de atendimento. Além de tudo isso, foi 

juntado ao citado procedimento administrativo, documento descrevendo o quadro de leitos 

disponibilizados ao longo dos 21 municípios adstritos à 11° Região de Saúde atendidos 

nos hospitais de Marabá por meio de pactuação. Da contabilidade apresentada, 

considerando os parâmetros legais, o relatório foi conclusivo ao indicar o déficit de 76 

(setenta e seis) leitos de UTI adulto e 59 (cinquenta e nove) leitos de UTI neonatal. 

Da análise dos dados se observa que os municípios abrangidos pela 

11ª Regional de Saúde e que são encaminhados para atendimento pelo Hospital 

Regional Geraldo Veloso sediado em Marabá, estão com déficit de leitos gerais, 

somando a quantia aproximada de em média o número de 1.223.438 (um milhão e 

duzentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta e oito) pessoas/pacientes. 

No que se refere à UTI somente os municípios de Marabá e Tucuruí 

possuem leitos e ainda em grande déficit. Por este fato o município de Marabá está 

sobrecarregado atendendo a população de outros municípios que vem se omitindo 

na estruturação de seus hospitais e encaminham pacientes à rede hospitalar de 

Marabá em muitos casos sem regulação. 

Como frisado, não houve a reforma ou adequação no Hospital 

Regional para receber pacientes infectados com o COVID-19, com a ampliação de 

leitos, possuindo apenas 12 (doze) leitos clínicos para COVID. O Hospital Municipal 

de Marabá NÃO É DE ALTA COMPLEXIDADE, não podendo assumir sozinho o 

atendimento de média complexidade oriundo de toda a região. Ainda, 30 (trinta) 

leitos de UTI não são suficientes, gerando grade demanda reprimida conforme se 

verifica pelas listas de pacientes que aguardam transferência. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Marabá cientificou o Ministério 

Público que atualmente o Hospital Municipal de Marabá dispõe de 10 (dez) leitos de UTI 

e 17 (dezessete) leitos de UCE destinados aos pacientes acometidos pela COVID-19 de 

forma mais severa, perfazendo um total de 27 (vinte e sete) leitos para casos graves. 
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Além disso, o HMM possui 32 (trinta e dois) leitos clínicos destinados aos 

casos leves e moderados da COVID-19, todos com suporte de oxigênio canalizado e/ou 

através de cilindros, considerando a existência de uma usina de gás com capacidade de 

oxigênio além da utilizada, levando em consideração que a usina produziu, somente nos 

últimos 03 (três) meses, 21.600(vinte e um mil e seiscentos) metros cúbicos de oxigênio. 

Ressaltou, ainda que os leitos clínicos e de UTI oriundos do convênio com a Secretaria 

do Estado de Saúde Pública (SESPA) já se encontram em pleno funcionamento, 

encaminhando a cópia do convênio firmado com a SESPA. 

Pela leitura do convênio resta claro que o Governo do estado irá manter 

16 (dezesseis) leitos clínicos e a implantação de 08 (oito) leitos de UTIs para atender 

NÃO SOMENTE O MUNICÍPIO DE MARABÁ, como também outros municípios da 

Região de Saúde Carajás caso necessário. 

Como se vê pela tabela abaixo colacionada o município de marabá tem 

suportado onerosamente uma atribuição que não é sua, devendo o Estado do Pará 

garantir o tratamento para todos os cidadãos, conforme prevê a carta magna: 

 

 
 

 

A Câmara Municipal de Marabá já está se mobilizando para lutar pela 

reabertura do Hospital de Campanha, inclusive está circulando a seguinte imagem via 

WhatsApp: 
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Como já amplamente demonstrado, inclusive pelo simples cálculo acima 

exposto, Marabá não possui leitos clínicos e de UTI para conseguir atender toda a 

Regional de Saúde (um milhão e duzentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta 

e oito pessoas/pacientes). 

Pelas listas de pacientes juntadas aos autos, verifica-se que existe uma 

demanda reprimida, necessitando com urgência que seja ofertado maior número de leitos 

para tratar da população acometida por covid-19. 

Assim, percebe-se a total falta de preparo e organização administrativa, 

sanitária, financeira, operacional, dentre outras, em garantir o direito constitucional à 

saúde dos cidadãos que compõe a região de saúde afetada, tendo em vista a incontinenti 

crise na saúde pública que irá se instalar nos próximos dias devido à ocorrência da 

transmissão comunitária nos municípios do sul e sudeste do Pará. 

Assim, até o presente momento, não há sequer previsão quanto à 

transferência dos pacientes para realização dos tratamentos devidos, ante a omissão dos 

Requeridos em garantir a realização dos procedimentos médicos demandados, fato que 

evidencia, inclusive, conduta criminal (a ser apurada), uma vez que possui leitos para 

internação dos pacientes e estão negando o acesso e tratamento. 

Diante dessas constatações, faz-se mais que necessário à intervenção 

deste Órgão Ministerial para defesa e efetivação dos direitos fundamentais à SAÚDE. 

Ante ao histórico apresentado, caberá ao Ministério Público a busca pela 

tutela jurisdicional, com escopo de fazer valer os preceitos constitucionais e 

infraconstitucionais que amparam as pessoas idosas no que concerne à saúde pública. 
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DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM 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 Lei nº 7.347/85 em seu artigo 4º dispõe que:  

 

“Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei.  

(...) 

Art. 5º A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo 

Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios. Poderão 

também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, 

sociedade de economia mista ou por associação que... 

 

No mesmo sentido, a Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público) 

em seu artigo 25 conferiu ao Ministério Público a legitimidade para a propositura de Ação 

Civil Pública, senão, vejamos: 

 

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e 

Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao 

Ministério Público: 

(...) 

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao 

meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses 

difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos. (Grifo 

nosso). 

 

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 
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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. 

 

III- DO DIREITO 

 

DA OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO EM GARANTIR O 

DIREITO À SAÚDE. 

 

A pandemia denominada novo coronavírus (covid-19) assola o mundo no 

presente momento, são milhares pessoas contaminadas numa velocidade assombrosa, 

com milhares de mortes. Por este motivo, os países impõem medidas para assegurar a 

tutela da saúde coletiva. No Brasil, foi decretado o fechamento de fronteiras, o isolamento 

horizontal, a quarentena, a realização de exames de forma compulsória; enfim, uma série 

de restrições que tem grande impacto em várias áreas do direito e na vida das pessoas. 

É neste cenário que a Justiça começa a sentir os reflexos recebendo novas ações com 

temas relacionados diretamente à Pandemia. 

Desde o dia 11/03/20, quando a OMS declarou que o mundo vive uma 

pandemia em virtude do covid-19, o mundo se viu obrigado a adotar medidas extremas. 

A definição de pandemia não depende de um número específico de casos. Considera-se 

que uma doença infecciosa atingiu esse patamar quando afeta um grande número de 

pessoas espalhadas pelo mundo. 
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Para dar cumprimento às orientações da OMS, o governo brasileiro 

reconheceu, através do Decreto Legislativo nº 6/2020, a ocorrência do estado de 

calamidade pública, para as dispensas dos resultados fiscais10; e o estado de emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19, decretado pelo 

Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na Lei 

nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020. 

No Brasil, todas as pessoas afetadas pela Pandemia possuem o direito 

de receber tratamento gratuito11 e aquelas que se utilizam da saúde suplementar, os 

planos de saúde, tiveram garantido o direito à cobertura de exames e à utilização de testes 

diagnósticos para infecção pelo Novo Coronavírus, por ato da Diretoria Colegiada da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS12. A rápida regulamentação deste tipo de 

cobertura, já no dia 12/03/2020, apenas um dia depois da declaração da Pandemia pela 

OMS, foi fundamental para evitar que inúmeras ações judiciais questionassem o tema. 

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 

Comparato, “A construção de um verdadeiro Estado Democrático de Direito - aspiração 

incontestável do constituinte de 1988 e de toda a sociedade - não se pode dar sem o 

                                                      
10  BRASIL, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm 

11  Art. 3 º, §2º, inciso II da Lei 13.979/2020. 

1218http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Mzg2MQ== 
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respeito aos atributos essenciais da pessoa humana expressos nos direitos 

fundamentais”13. 

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 

 

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 

                                                      
13  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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Constituição” (grifo nosso). 

 

Assim está definida a saúde e a assistência aos desamparados como 

direitos sociais, sendo que o artigo 196 da mesma Carta Magna identificou 

responsabilidade do Poder Público por sua manutenção. 

Nessa mesma linha de raciocínio seguiram os artigos 200, 203 e 204 do 

diploma constitucional ao criar o Sistema Único de Saúde, os quais, posteriormente, foram 

regulamentados pela Lei n. 8.080/90, tendo em destaque os seguintes dispositivos: 

 

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 

o Estado promove as condições indispensáveis ao seu bom 

exercício.  

 

Art. 5º. São objetivos do Sistema Único de Saúde: 

(...) 

III – assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada, ações 

assistenciais e das atividades preventivas.  

Art. 6º. Estão incluídos no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde-SUS: 

I – a execução de ações II – de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica” (Grifei). 

 

É o ensinamento do constitucionalista José Afonso da Silva: 

 

“Nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento 

condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, 

independentemente de sua situação econômica, sob pena de não 

ter muito valor sua consignação em normas constitucionais” 

 

Vale trazer à colação o seguinte julgado: 

 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO – SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE – Tratamento especializado fora do domicílio. Ilegalidade no 

seu indeferimento, nas peculiaridades do caso. Direito à saúde, 

garantia constitucionalmente assegurada, como dever do Estado. 

Sentença confirmada. Recurso improvido” (TJRS – AC 598308955 – 
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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).  

O Estado, em qualquer das esferas de governo, tem o dever de assegurar 

a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, conforme inteligência dos artigos 

5º, caput, 6º, 30, VII, 196 e 198, I, da Constituição da República.  

Demais disso, o Sistema Único de Saúde está alicerçado no princípio da 

cogestão, pela participação simultânea dos entes estatais dos três níveis, devendo os 

serviços públicos de saúde integrarem rede regionalizada e hierarquizada, com direção 

única em cada esfera de governo, cabendo ao Estado garantir a todos o direito à saúde 

em seu âmbito de atuação.  

Assim, tendo em vista o princípio da corresponsabilização dos entes 

públicos, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Requerido, pois 

compete a cada um dos entes federados, em razão da autonomia federativa, encargo 

solidário com os demais entes, visando a realização do tratamento aqui pleiteado. 

Trata-se, portanto, de solidariedade em obrigação pública indivisível, 

respondendo por ela cada um dos três níveis coobrigados, na integralidade das 

ações respectivas e descentralizadas, pois sendo o Sistema Único de Saúde 

composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de se reconhecer, em 

função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo 

da demanda. 

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; 
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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, comunicação, saúde, 

educação, lazer e segurança, assim como à preservação do 

patrimônio cultural e ambiental; 

 

Por sua vez, o artigo 198, também da Constituição da República, 

estabelece que: 

 

Art. 198. 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; 

(...) 

 

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 
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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 

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 
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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). 

 

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. 

Com efeito, além de encontrar-se expressamente incluída no rol de 

direitos sociais (art. 6º), a saúde é definida como “direito de todos e dever do Estado”, a 
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ser garantido mediante a adoção de políticas públicas voltadas para a redução do risco 

de doença e de outros agravos e para o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). 

Nessa ótica, o direito à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível, sendo certo caber ao Poder Público Estadual e Municipal o cumprimento 

desse dever, garantindo a todo o cidadão o acesso aos serviços de saúde. Esse aspecto 

assume extrema importância na medida em que a norma estabelecida pela Constituição 

aponta para a obrigação do Poder Público se responsabilizar pela cobertura e pelo 

atendimento na área de saúde, de forma, integral, gratuita, universal e igualitária, 

isto é, sem nenhum tipo de restrição. 

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. 

 

DO DANO MORAL COLETIVO 

 

No caso em apreço, os fatos narrados conduzem à ocorrência da prática 

deliberada de dano moral coletivo pelos Requeridos, tendo em vista as omissões que 

indicam a prestação inadequada de serviço público de saúde RELATIVO À 

INSUFICIÊNCIA DE LEITOS CLINICOS LEVES E MODERADOS PARA ATENDIMENTO 

DA POPULAÇÃO ABRANGIDA. 

O Código de Defesa do Consumidor garantiu aos beneficiários dos 

serviços prestados por Órgão Públicos, que tais serviços fossem prestados de forma 

adequada, eficiente, segura e no caso de serem essenciais, a sua continuidade 

(artigo 22, CDC).  

Como já ressaltado, os Órgãos Públicos incumbidos da prestação dos 

serviços de saúde, vem reiteradamente deixando de efetivar tais serviços, abandonando 

a população à mercê do caos que paira no Município de Marabá e região, principalmente 

no que concerne aos serviços públicos de saúde, posto que a população está sujeita a um 

tratamento desumano e degradante, tendo em vista a insuficiência de leitos de UTI e 

aparelhos, provocando angústia e impotência diante de tanta crueldade. 

O parágrafo segundo do artigo supra referenciado, destaca que havendo 

descumprimento, total ou parcial, na prestação dos referidos serviços públicos, 

devem ser os sujeitos responsáveis pelas condutas ilegais, compelidos a cumpri-

las e reparar os danos advindos da ausência do serviço público ou de sua má-

prestação. 
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Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor enquadra o beneficiário 

do serviço público como consumidor, e informa ser direito básico deste “a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” 

(artigo 6º, inciso VI).  

Destarte, verifica-se ser direito básico do consumidor (beneficiário dos 

serviços públicos de saúde e educação), "o acesso aos órgãos judiciários e 

administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos ou difusos" (art. 6º, inciso VII). 

Importando, observar, todavia que o artigo 81 do referido diploma 

normatiza a possibilidade da defesa em juízo dos interesses do consumidor a título 

coletivo.  

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no 

sentido de que o dano coletivo é a 

 

[…] lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de 

direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade 

atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas 

a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, 

pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera 

extrapatrimonial de uma pessoa (STJ, REsp 1.397.870/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 10/12/2014).  

De acordo com André de Carvalho Ramos14 o ponto chave para a 

aceitação do chamado dano moral coletivo está na ampliação de seu conceito, deixando 

de ser o dano moral um equivalente da dor psíquica, que seria exclusividade de pessoas 

físicas". O autor argumenta que qualquer abalo no patrimônio moral de uma coletividade 

merece reparação, sendo que em outra passagem ressalta: 

 

“Devemos ainda considerar que o tratamento transindividual aos 

chamados interesses difusos e coletivos origina-se justamente da 

importância destes interesses e da necessidade de uma efetiva 

tutela jurídica. Ora, tal importância somente reforça a necessidade 

de aceitação do dano moral coletivo, já que a dor psíquica que 

alicerçou a teoria do dano moral individual acaba cedendo lugar, no 

caso do dano moral coletivo, a um sentimento de desapreço e de 

                                                      
14  RAMOS, André de Carvalho. Ação Civil Pública e o Dano Moral Coletivo. In: Revista dos Tribunais. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 

25, jan./mar. 1998. p. 80-98 
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perda de valores essenciais que afetam negativamente toda uma 

coletividade”. 

 

O Requerido está inerte e violou, como já demonstrado, os princípios 

basilares da administração pública, dentre os quais se destacam o da legalidade, da 

moralidade e principalmente da eficiência, vez que havendo descontinuidade nos 

serviços públicos de saúde, vidas são colocadas em risco, gerando no íntimo 

daqueles que precisam de tal serviço, revolta, angústia, medo, o que pode agravar 

ainda mais o estado de saúde de tais pessoas. 

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

veem seus familiares sofrendo por ausência de leitos, mais ainda pela dor física 

experimentada por estes entes, que se agrava e se prolonga, por omissão do Poder 

Público. 

Note que este é apenas um exemplo, de uma diversidade de demandas 

no âmbito do Ministério Público Estadual e de outras que sequer chegam ao conhecimento 

do Parquet. 

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 
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atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há 

como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.  

(...) 

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

comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem 

coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista 

jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas 

qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na 

verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial 

de uma pessoa. 9. Há vários julgados desta Corte Superior de 

Justiça no sentido do cabimento da condenação por danos morais 

coletivos em sede de ação civil pública. Precedentes: EDcl no AgRg 

no AgRg no REsp 1440847/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 

15/10/2014. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - 

REsp 1397870/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014).  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO 

VINCULADO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS 

MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO 

JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao 

controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, 

cabendo observar que os motivos embasadores dos atos 

administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes 

legitimidade e validade. 2. "Consoante a teoria dos motivos 

determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados 

para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de 

legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os 

motivos suscitados pela administração, mas também quando 

verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato 

e o resultado nele contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, 

Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011). 3. No 

caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação de 

desempenho confeccionado apresenta incongruência entre 
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parâmetros e critérios estabelecidos e seus motivos determinantes, 

a atuação jurisdicional acaba por não invadir a seara do mérito 

administrativo, porquanto limita-se a extirpar ato eivado de 

ilegalidade. 4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos 

administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder 

Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se 

em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de 

legalidade. 5. "Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o 

comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal 

violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar 

qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer 

apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, 

isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, 

por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da 

liberdade discricionária." (Celso Antônio Bandeira de Mello, in 

"Curso de Direito Administrativo", Editora Malheiros, 15ª Edição.) 6. 

O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito, de 

dano e de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-

probatórios dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob 

pena de violação da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido. 

STJ, AGRG RESP 1280729/RJ – 2a Turma – Humberto Martins – 

10.4.2012. 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. (…) MÉRITO. 

SUSCITADA VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DOS ARTS. 80, §§ 

1º E 2º, E 87, § 3º, III, DA LEI N. 9.394/1996; 2º DA LEI N. 

9.131/1995; 11 DO DECRETO 2.494/1998; 186, 187 E 927 DO 

CÓDIGO CIVIL; E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DOS MOTIVOS 

DETERMINANTES. APLICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA 

CONFIANÇA. INCIDÊNCIA. (...) 6. Segundo a teoria dos motivos 

determinantes, "a Administração, ao adotar determinados motivos 

para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza 

discricionária, fica a eles vinculada" (RMS 20.565/MG, Quinta 

Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/3/2007, DJ 

21/5/2007). 7. Incidência do princípio da confiança no tocante à 

Administração Pública, o qual se reporta à necessidade de 
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manutenção de atos administrativos, ainda que se qualifiquem como 

antijurídicos (o que não é o caso em exame), desde que verificada a 

expectativa legítima, por parte do administrado, de estabilização dos 

efeitos decorrentes da conduta administrativa. Princípio que 

corporifica, na essência, a boa-fé e a segurança jurídica. (REsp 

1.229.501/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 

6/12/2016, DJe 15/12/2016). (…) 13. Recurso julgado sob a 

sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e 

seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 

STJ,RESP 1487139/PR – 1a Seção – Og Fernandes – DJ, 

08.11.2017. 

 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é afirmativa, e coaduna-

se ao momento caótico vivido pela população municipal de Marabá e região (23 

municípios), vez que diariamente padecem pela falta de serviços de saúde, que vão desde 

o atendimento médico até a realização de procedimentos mais invasivos. 

O dano moral coletivo aqui está ínsito na ausência da prestação de 

serviços essenciais à comunidade que está à mercê de uma gestão totalmente 

inoperante, transgressora das normas constitucionais. 

Porém, vê-se atualmente que o Judiciário tem sido procurado para julgar 

questões relativas à saúde, novas, o que pode demonstrar a sensibilização pública para 

a importância dos serviços nessa área e uma maior conscientização do povo para exigir 

o cumprimento do tal dever do Estado. Isso, até porque o cidadão se vê obrigado a buscar 

todas as medidas para garantir sua saúde e sua vida diante da inoperância estatal. 

O Judiciário tem, na maioria considerável das vezes, demonstrado 

sensibilidade ao julgar as questões sociais suscitadas na área da saúde, fazendo-o com 

acerto. Com isso, acaba por atualizar a Lei e posições vetustas do próprio Judiciário, 

ganhando respeito da sociedade. Entre o Estado e o indivíduo, tem ficado a favor deste 

último. Entre a opção do equilíbrio das contas públicas e o direito à vida e à saúde, tem 

preferido esses, mais importantes. Senão, vejamos: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. 

HEPATITE C. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

EXCEPCIONAIS (RIBAVIRINA 250 MG E INTERFERON ALFA-2B). 

AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 

DEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO EM GRAU 
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RECURSAL. NÃO-PROVIMENTO. É consabido que a saúde pública 

é obrigação do Estado em abstrato, desimportando qual a esfera de 

poder que efetivamente, a cumpre, pois a sociedade que contribui e 

tudo paga, indistintamente, ao ente público que lhe exige tributos 

cada vez mais crescentes, em todas e quaisquer esferas de poder 

estatal, sem que a cada qual seja especificada a destinação desses 

recursos. Portanto, o indeferimento da tutela causaria dano ao 

agravante, pondo em risco a sua vida. agravo de instrumento não 

provido” (TJRS – Quarta Câmara Cível – Recurso de Agravo de 

Instrumento n.º 70001489657 – Relator Desembargador Wellington 

Pacheco Barros – Julgado em 29/11/2000). 

 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC. 

ARGÜIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ALEGADA 

TRANSGRESSÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL. CUSTEIO DE 

TRATAMENTO MÉDICO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 461, § 5º, DO CPC.1.Não se 

conhece do recurso especial pela alegada violação ao artigo 535 do 

CPC nos casos em que a arguição é genérica. Incidência da Súmula 

284/STF.2. Quanto ao artigo da Carta da República e aos princípios 

constitucionais tidos como contrariados, trata-se de matéria que 

refoge ao âmbito de apreciação desta Corte. O recurso especial, 

como é cediço, limita-se ao exame de normas infraconstitucionais.3. 

As medidas previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram 

antecedidas da expressão "tais como", o que denota o caráter não 

exauriente da enumeração.4.Não obstante o sequestro de valores 

seja medida de natureza excepcional, a efetivação da tutela 

concedida no caso está relacionada à preservação da saúde do 

indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior que é a 

vida.5. Recurso especial improvido” (STF, REsp 787101/RS, 2ª 

Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 17.11.05, DJ 28.11.2005, p. 271). 

  

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. 

EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO 

ADMITIDO NA ORIGEM.TRATAMENTO DE SAÚDE NO 

EXTERIOR.1. Em situações excepcionais, presentes o forte risco de 
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dano irreparável e a relevância do direito alegado, mostra-se cabível 

a medida cautelar para conferir efeito suspensivo a recurso especial 

cuja admissibilidade não foi apreciada na instância de origem.2. 

Revelando-se, todavia, improvável o conhecimento e provimento do 

recurso especial, não se configura o requisito da verossimilhança, 

indispensável à concessão da medida antecipatória.3. Em recurso 

especial contra acórdão que nega ou concede antecipação da tutela, 

a questão federal passível de exame é apenas a que diz respeito 

aos requisitos da relevância do direito e do risco de dano, previstos 

no artigo 273 do CPC. Não é apropriado invocar, desde logo, e 

apenas, ofensa às disposições normativas relacionadas com o 

mérito da ação principal.4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (STF, AgRg na MC 10154 / RJ, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, 1ª Turma,j. 02/08/2005, DJ 22.08.2005, p. 126). 

 

É por demais importante ressaltar que as ações e serviços de saúde 

são gratuitos (art. 43 da Lei 8.080, de 19.09.1990), ressalvando-se as cláusulas dos 

contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. 

Por tudo dito, ao reconhecer o direito à saúde como direito social, de 

todos, público e gratuito, a Constituição fê-lo como fundamental, imprescindível para a 

dignidade da pessoa humana, devendo isso ser reconhecido pelo Poder Judiciário o qual 

deve reparar violências e ilegalidades. 

Ademais, o próprio STJ entendeu que “O dano extrapatrimonial 

coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, 

suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses 

difusos e coletivos" (REsp 1.057.274/RS). 

No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito 

à saúde e ao acesso a propagandas não abusivas e enganosas. 

Nesta hipótese, reconhece-se que o dano moral decorre da simples 

violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da 

pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência 

ou resultado da violação). 

 

DO BLOQUEIO DE VERBA  
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O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais sociais, ou 

prestacionais, direitos estes que marcaram a passagem do constitucionalismo liberal para 

o social. 

A saúde é dotada de aplicabilidade imediata e eficácia plena, portanto, 

deve ser respeitada como tal, eis que se consubstancia como um direito público subjetivo, 

tendo posição de destaque na Constituição como um direito fundamental social, conforme 

prevê o artigo 196 da Carta Magna, a saúde é “direito de todos e dever do Estado”, além 

de instituir o “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”. 

Por figurar no âmbito dos direitos econômicos, sociais e culturais, a saúde 

necessita de ações positivas por parte dos Requeridos para ser usufruída pela população. 

Assim, dentro deste contexto de proteção aos direitos sociais, o direito à saúde é visto 

como premissa básica no exercício da cidadania, pois além de sua indiscutível relevância 

social, diz respeito à qualidade de vida, escopo de todos os indivíduos no exercício de 

seus direitos. 

Em primeiro lugar, insta salientar que as disposições do Código de Defesa 

do Consumidor, são normas de ordem pública, de observância obrigatória, e por 

determinação expressa, são aplicáveis aos prestadores de serviços públicos e privados, 

ex vi art. 22 do referido Diploma Legal, que dispõem, in verbis: 

 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas 

jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. 
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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. 
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(...) 

§3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, 

devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor 

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 

§4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o 

descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a 

decisão que a tiver cominado. 

§5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 

cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não 

fazer de natureza não obrigacional. 

 

Para a efetivação da tutela específica, diz o §1º do mesmo artigo que 

“poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como 

a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e 

coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com 

requisição de força policial”. 

O art. 497 do Novo Código de processo Civil autoriza que o Juízo 

determine as medidas necessárias para assegurar o resultado nas ações de tutela, 

vejamos: 

Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de 

não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obtenção 

de tutela pelo resultado prático equivalente. 

Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada a 

inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua 

remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da 

existência de culpa ou dolo. 
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O Código de defesa do Consumidor assim determina: 

 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação 

de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será 

admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela 

específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. 

§ 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa 

(art. 287, do Código de Processo Civil). 

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 

conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o 

réu. 

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa 

diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável 

para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado 

prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas 

e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade 

nociva, além de requisição de força policial. 

 

O Código de Defesa do Consumidor considera como difusos os direitos 

“transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas 

e ligadas por circunstâncias de fato” (artigo 81, II). Os direitos difusos caracterizam-se pela 
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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 Alpa15: 

 

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 dos Requeridos no cumprimento da lei é notória. Assim, a 

eficácia do pedido dependerá de providência judicial, embasada no poder geral de cautela 

(art. 497 e art. 536, §1º do NCPC) consistente na retenção judicial de recursos 

públicos, suficientes para a aquisição dos equipamentos, insumos, material humano e 

disponibilização de leitos a fim de receber e promover o tratamento da maior quantidade 

de pacientes no Hospital de Campanha.  

                                                      
15  SILVA; BELINETTI, 2005 
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Com efeito, restaria inócua a condenação do Requerido ao cumprimento 

da lei, se não houver, substituindo à vontade (ou falta de vontade) da Administração em 

cumprir a lei, o Poder Judiciário. 

Considerando que a lide envolve os bens jurídicos indisponíveis relativos 

à saúde e à vida, sendo eles de fundamental importância e utilização, o Ministério Público 

requer, o bloqueio das contas públicas do ESTADO DO PARÁ, mais especificamente dos 

RECURSOS PRÓPRIOS, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), de 

forma a garantir o objeto desta demanda qual seja, a INSTALAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ, VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES DA 11ª 

REGIÃO DE SAÚDE DE, NO MÍNIMO 33 (TRINTA E TRÊS) LEITOS DE UTI (de acordo 

com nota técnica anexa), ALÉM DE, 02 (DOIS) LEITOS CLÍNICOS PARA CADA LEITO 

DE UTI, OU SEJA 66 LEITOS CLÍNICOS PARA SUPORTE DOS CASOS LEVES E 

MODERADOS E RETAGUARDA DA UTI, BEM COMO A DESTINAÇÃO DE PELO 

MENOS 2 AMBULÂNCIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COVID, de acordo 

com critérios epidemiológicos e indicadores de saúde, a fim de viabilizar o fluxo e 

rotatividade de leitos de UTI COVID-19, definindo estratégia de atendimento para a 

regularização deste serviço, providenciando garantia orçamentária para as obras, 

aquisição de todos os equipamentos necessários, recursos humanos, materiais e insumos 

hospitalares, imprescindíveis ao atendimento da população. 

O entendimento dos Tribunais Superiores sobre o assunto é robusto, como 

citado na decisão abaixo: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE DAR. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO 

DA IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. As medidas previstas no § 

5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão ‘tais 

como’, o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 2. 
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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 
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PEDIDO ANTECIPATÓRIO. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DECISÃO QUE DETERMINOU A 

SUPLEMENTAÇÃO DE BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS 

PÚBLICAS. NECESSIDADE COMPROVADA. APRESENTAÇÃO 

DE ORÇAMENTO DE HOSPITAL PARTICULAR. POSSIBILIDADE. 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ART. 196 CF/88). RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se 

de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória 

proferida que, determinou a suplementação do bloqueio em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) em contas de titularidade da 

municipalidade recorrente, através do sistema BACENJUD; o 

sequestro de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), além da 

intimação do autor para levantar os valores sequestrados. 2. Sabe-

se que o Direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/88, é um bem 

de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, sendo 

elevado, com a promulgação da Constituição Federal vigente, à 

condição de direito fundamental, o que manifesta a preocupação 

extrema do constituinte originário em garantir a todos uma existência 

digna, como preceitua os ditames da justiça social. 3. Inobstante a 

isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que 

nos casos em que se busca a obtenção de elementos 

indispensáveis à manutenção da vida humana, o Estado, em 

sentido lato sensu, não pode se valer de argumentos de 

natureza financeira e burocrática, como a insuficiência de 

reservas, para se eximir da responsabilidade de cumprimento 

das obrigações constitucionais. Assim, o Magistrado de 

primeiro grau agiu acertadamente ao determinar a 

suplementação e sequestro dos valores a fim de efetivar o 
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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 
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sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medida 

eficaz para garantir o custeio de tratamento médico 

indispensável, como forma de concretizar o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à 

vida e à saúde. Na hipótese dos autos, estamos diante de ordem 

bloqueio de verba pública como meio coercitivo para que a 

decisão judicial seja efetivamente cumprida, ex vi, do art. 461 § 

5º, do CPC. Destaca-se que a decisão de antecipação dos efeitos 

da tutela, proferida em 19/04/2013, determinou que o medicamento 

fosse prestado no prazo de 48 horas, no entanto, conforme 

informação prestada pelo juízo a quo, a decisão ainda não havia sido 

cumprida na data da decisão agravada, ou seja, em 30/08/2013. A 

medida imposta coloca-se adequada, diante da resistência dos 

réus em disponibilizar os medicamentos para a agravada, ou 

seja, além de praticar ato atentatório ao exercício da jurisdição, 

incide em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao colocar em 

risco à saúde de uma pessoa, mediante expedientes 

protelatórios. A medida visa salvaguardar o direito garantido 

pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar 

na inutilidade do provimento judicial. Decisão recorrida que 

enfrentou as questões arguidas pela parte, de forma suficiente a 

possibilitar o julgamento do recurso. Intuito de prequestionamento 

da matéria por violação de dispositivos legais, objetivando o acesso 

a recursos excepcionais. Desprovimento dos embargos. (TJ-RJ - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 00587114220138190000 RJ 

0058711-42.2013.8.19.0000.) 
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Assim, em caso de descumprimento da decisão de mérito, requer desde 

já o bloqueio do valor necessário para o cumprimento da cominação judicial. 

 

DA COMPETÊNCIA DA 5ª VARA CÍVEL DE FAZENDA PÚBLICA DOS 

DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA COMARCA DA 

CAPITAL  

 

Registra-se, desde logo, que, em razão do ineditismo das circunstâncias, 

no que se refere à Covid-19, não é simples a definição do local do dano e sua 

extensão, nos processos que se relacionam ao tema. Ora, a análise e julgamento dos 

feitos de saúde relacionados ao covid-19 já forão realizados em situações análogas pelos 

Juízos da Capital (processos:  0833039-60.2020.8.14.0301 e 0802760-

37.2020.8.14.0028) em face, substancialmente, do Estado do Pará, além de pertencerem 

ao mesmo cenário de DEVER DO ESTADO na prestação da saúde o qual se pleiteia 

nesta ação, não se confronta com a magnitude da conjuntura atual de pandemia do 

COVID-19, a qual demanda vultuosa gestão Estatal. 

Sabe-se que a ação civil pública é regida pela Lei n. 7.347/85 (LACP) e 

pela Lei n. 8.078/990 (CDC), que formam um microssistema de proteção aos direitos 

coletivos. 

A regra geral para a definição da competência de foro nas ações civis 

públicas ou coletivas é ditada pela conjugação do art. 2.º, caput, da LACP, com o art. 93 

do CDC. Vejamos: 

 

O art. 2.º, caput, da LACP proclama, in verbis: 

 

Art. 2.º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local 

onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para 

processar e julgar a causa. 

 

Já o art. 93 do CDC dispõe, in verbis: 

 

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente 

para a causa a justiça local: I – no foro do lugar onde ocorreu ou 

deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; II – no foro da Capital 

do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito 

Num. 24918643 - Pág. 54Assinado eletronicamente por: MAYANNA SILVA DE SOUZA QUEIROZ - 29/03/2021 13:12:25
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032913122454500000023401434
Número do documento: 21032913122454500000023401434



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
Promotorias de Justiça de Marabá 
Rua das Flores, s/nº, Amapá, Marabá – PA  
CEP: 68502-290 

Fone/Fax: 94 3312-9900 
Email: mpmaraba@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

 
 

 

6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARABÁ  
Promotoria da Saúde, Direitos Constitucionais e 
Educação 
 
13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DER MARABÁ 
Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Órfãos, 
Interditos, Incapazes, Pessoas com Deficiência e 
Idosos 

 
 

_55 
 

nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de 

Processo Civil aos casos de competência concorrente. 

 

Nesse contexto, merece registro que, ainda que este último dispositivo de 

lei transcrito esteja localizado no capítulo do CDC referente às ações coletivas para a 

defesa dos interesses individuais homogêneos, a mais abalizada doutrina e pacífica 

jurisprudência defendem o entendimento de que sua aplicação se dá de forma mais 

ampla, como regra de fixação de competência a todas as ações coletivas para 

defesas de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, não somente aos 

relativos às relações de consumo (REsp 448.470/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe de 15/12/2009). 

Quanto à natureza da competência, ela é, por força de lei, funcional, logo, 

absoluta e improrrogável. Neste sentido, ensina a doutrina: 

 

O art. 2.º da LACP qualifica a competência na ação civil pública como 

funcional. Ela é determinada ratione loci, pelo local do dano, o que, 

normalmente, implicaria hipótese de competência relativa. Sem 

embargo, por ser funcional, a competência aí estabelecida é 

absoluta. Sendo absoluta, pode ser declinada de ofício, pelo órgão 

jurisdicional, a qualquer tempo, e é inalterável pela vontade das 

partes” (Andrade, Adriano. Interesses difusos e coletivos 

esquematizado / Adriano Andrade, Cleber Masson, Landolfo 

Andrade – 5. ed. rev., atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2015. Pág. 143). 

 

 

Trata-se de hipótese em que o critério funcional é combinado com o 

territorial, tendo em vista o interesse no melhor exercício da jurisdição (STF, RE 

228.955-9/RS, Pleno, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 10.02.2000D, J 14.04.200; STJ, REsp 

1120117/AC, 2.ª Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. 10.11.2009, DJe 19.11.2009). 

No presente caso concreto, para que se defina a competência, é 

necessário definir qual é o local do dano, atentando-se, ainda, para a classificação de 

dano local, regional e nacional. 

Na ausência de definição legal objetiva, coube a jurisprudência e a 

doutrina definir o âmbito de incidência dos critérios para definição de danos local, regional 

e nacional. 
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Rizzato Nunes, quando se refere ao dano de âmbito regional, conclui que 

“em se tratando de várias cidades de um mesmo Estado, o foro da Capital deste 

será o competente”. 

Sobre o assunto, os autores do anteprojeto do Código de Processos 

Coletivos criaram um critério objetivo, segundo o qual, se consideram regionais os danos 

que atingirem mais de quatro comarcas ou subseções judiciárias, sendo 

interestadual quando compreender até três estados e, se for superior a este número, 

considera-se nacional16. 

Assim, para a doutrina17, se o dano ou ameaça apresentar-se sobre 

vários foros de um mesmo Estado, o dano será de âmbito regional. Tendo em vista 

que o dano ou risco se circunscreve ao território de tal Estado, a competência será 

exclusiva de juízos de sua Capital. 

Como já demonstrado anteriormente, o 11º Centro Regional de Saúde da 

SESPA atende os municípios de Marabá, Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Brejo 

Grande do Araguaia, Breu Branco, Canãa dos Carajás, Eldorado dos Carajás, Goianésia 

do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Palestina do Pará, 

Parauapebas, Piçarra, Rondon do Pará, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do 

Araguaia, São João do Araguaia e Tucuruí, em média o número de 1.223.438 (um milhão 

e duzentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta e oito) pessoas/pacientes. 

A partir de toda análise conclui-se que, inclusive quando a demanda é 

analisada sob o princípio da competência adequada, neste caso concreto, considerando 

que a ação questiona a própria política estadual de combate à Covid-19, o princípio 

não indica o afastamento da disposição expressa de lei, mas ao contrário, aconselha a 

fixação da competência na Capital do Estado, na Vara Privativa de Direitos 

Coletivos, que reúne condições de deter uma visão global (estadual) da questão. 

Assim, ante todo exposto, considerando que a presente demanda tem por 

objeto a tutela de direitos meta individuais frente à dano de natureza regional, a 

competência para seu julgamento é da Comarca da Capital do Estado do Pará, por força 

do art. 93, II, do CDC. 

 

DA IMPORTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO 

 

O que a todos têm visto é uma incapacidade absurda, funcional, 

administrativa, gerencial, burocrática, omissiva dos Requeridos e seus agentes de 

                                                      
16  Disponível in http://www4.pucsp.br/tutelacoletiva/download/cpbc_versao24_02_2006.pdf 

17  Andrade, Adriano. Interesses difusos e coletivos esquematizado / Adriano Andrade, Cleber Masson, Landolfo 

Andrade – 5. ed. rev., atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. Pág. 143 
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cumprirem o mandamento constitucional de exercício do direito à saúde das pessoas. 

Isso, apesar dos grandes gastos públicos nessa área, anualmente. 

Porém, vê-se atualmente que o Judiciário tem sido procurado para julgar 

questões relativas à saúde, novas, o que pode demonstrar a sensibilização pública para 

a importância dos serviços nessa área e uma maior conscientização do povo para exigir 

o cumprimento do tal dever do Estado. Isso, até porque o cidadão se vê obrigado a buscar 

todas as medidas para garantir sua saúde e sua vida diante da inoperância estatal. 

O Judiciário tem, considerável das vezes, demonstrado sensibilidade ao 

julgar as questões sociais suscitadas na área da saúde, relacionadas à COVID-19, 

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: 

 

(Cidade de São Paulo) 4ª Vara Cível de Jaú – Processo nº 1002256-

65.2020.8.26.0302 Retirada de equipamentos de hospital Na quinta-

feira (19), uma decisão da Justiça determinou que empresa que 

fornecia oxigênio para a Irmandade de Misericórdia de Jahu retire 

todos os seus equipamentos do local, pois o contrato já está vencido 

e o novo fornecedor precisa instalar seus tanques e cilindros no 

mesmo espaço. A irmandade afirmou que, ao entrar em contato com 

a empresa, recebeu a informação de que os equipamentos só seriam 

retirados no final do mês, mas o hospital não pode ficar sem a nova 

instalação e, consequentemente, o fornecimento de oxigênio. “O 

‘periculum in mora’ é evidente, não apenas pelos graves riscos ao 

regular funcionamento da parte autora, mas especialmente pela 

utilidade pública do serviço prestado diante de todos os graves 

potenciais reflexos para toda a comunidade local no contexto 

mundial da pandemia de Covid-19 que vem ganhando notória 

evolução grave na região e no Estado de São Paulo”, escreveu o juiz 

Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio18.  

 

PRELIMINARMENTE HÁ QUE SE RESSALTAR QUE O PACIENTE 

ENCONTRA-SE INTERNADO EM UNIDADE SEMI-INTENSIVA NO 

HOSPITAL RIOS DOR, APRESENTANDO QUADRO DE 

                                                      
18  https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=60673 
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PNEUMONIA, CONDIZENTE COM A DOENÇA SARS-COVID-19, 

TEM 75 ANOS E VÁRIAS COMORBIDADES. A MÉDICA 

RESPONSÁVEL INFORMOU QUE FOI FEITO O EXAME, MAS 

QUE SÓ FICARÁ PRONTO EM 3 DIAS, NÃO ATENDENDO 

PEDIDO DO FILHO PARA ADMINISTRAR A CLOROQUINA. 

NESTE CASO, O TEMPO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MEDICAMENTO PODE SIGNIFICAR A VIDA OU A MORTE DO 

PACIENTE, E É DESEJO DA FAMÍLIA QUE SEJA ADMINISTRADA 

A MEDICAÇÃO ORA CITADA. ASSIM, SE FAZ URGENTÍSSIMO 

QUE SEJA ADMINISTRADA A CLOROQUINA AO MESMO. I – 

Fatos 1 - Trata-se de mandado de segurança em face de decisão do 

referido Ministro que instituiu protocolo de tratamento para a Sars-

Covid-19, que cerceia o medicamento Hidroxicloroquina somente 

para pacientes que apresentam sintomas graves ou moderados, 

sendo este o ato coator. 2 - Ocorre que diversos Cientistas e 

médicos renomados como o Dr. 

PAOLO ZANOTTO virologista - USP). Dr. VLADIMIR ZELENKO 

(EUA) formado em Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade 

de Buffalo, no estado de Nova York e Dra. Nise Yamaguchi, 

Imunologista e cancerologista de renome internacional, participante 

de sociedades científicas na Europa e nos Estados Unidos, médica 

do Hospital Israelita Albert Einstein, Nise esteve na linha de frente 

em diversas batalhas pela saúde no Brasil e no mundo, ao trabalhar 

com pacientes de aids desde o surgimento dos primeiros casos da 

doença no Brasil; ao realizar cursos na Alemanha e Suíça sobre 

atendimento humanizado de pacientes com câncer: ao organizar no 

país centros de alta complexidade no atendimento à saúde; ao atuar 

na guerra contra a gripe H1N1 dentre outros, DEFENDEM O USO 

IMEDIANTAMENTE LOGO QUE O PACIENTE APRESENTE OS 

SINTOMAS DA DOENÇA. DIZEM OS ESPECIALISTAS QUE APÓS 

O 4° DIA DO APARECIMENTO DOS SINTOMAS A MEDICAÇÃO 

VAI PERDENDO EFICÁCIA, PODENDO LEVAR O PACIENTE À 

MORTE. 3 - Diante do cenário de pandemia e de uma doença 

devastadora, que acomete principalmente os idosos e pacientes 

com alguma doença pré-existente, é premente a liberação imediata 

para o uso do medicamento, afim de evitar o agravamento do 

quadro. 4 - É certo que não há pesquisas nos moldes protocolares 
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que estas exigem. Mas se a decisão do impetrado for levado a cabo, 

milhares de pessoas terão suas vidas ceifadas, inclusive o 

impetrante. Portanto, deve-se levar em conta o risco x benefício e os 

bens da vida protegidos. De um lado 

está o direito à VIDA do paciente, e de outro MERA BUROCRACIA, 

consubstanciada em protocolos de pesquisa. Ademais, os 

resultados apresentados em vários lugares do mundo têm se 

mostrados favoráveis ao uso precoce do medicamento. Outrossim, 

a cloroquina já é amplamente conhecida, sendo um medicamento 

com aproximadamente 70 anos, com efeitos antivirais conhecidos 

contra a malária, Zika, Dengue, Ebola dentre outras doenças. 

Ressalte-se que o remédio tem pouquíssima incidência de efeitos 

colaterais, e que o não uso precoce no acometimento do SARS-

COVID- 19 pode levar o paciente a morte. 5 - Assim, chegamos ao 

cerne da questão, que é o Direito do impetrante de, assim o 

querendo, ou por decisão de familiar (filho), com autorização 

reduzida a termo se responsabilizando pelos riscos, TER O DIREITO 

AO TRATAMENTO PRECOCE DA EFERMIDADE QUE ASSOLA O 

MUNDO, CONFORME PROTOCOLOS QUE JÁ VEM SENDO 

APLICADOS NO BRASIL E NO EXTERIOR" (fls. 5/8)19. 

 

No Distrito Federal a Advocacia Geral da União-AGU se viu forçada a 

ingressar com uma ação para derrubar uma liminar que impedia o fornecimento de 

medicamento auxiliar contra a COVID-19, por parte do Sistema Único de Saúde-SUS20: 

Decisão suspende liminar que impedia fornecimento de 

medicamento auxiliar contra Covid-19. 

AGU entrou com ação para retomar entregas ao SUS da 

imunoglobulina humana. O pedido havia sido concedido pela 2ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, suspendendo termo 

aditivo a contrato celebrado entre a União e a Blau Farmacêutica 

para o fornecimento do fármaco. A autora da ação alegava que os 

medicamentos estavam sendo adquiridos por valor superior ao 

preço médio fixado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). AGU salientou que medicamento está sendo adquirido em 

                                                      
19  MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.024 - DF (2020/0084837-9). RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES.  

20  https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/decisão-suspende-liminar-queimpedia-fornecimento-de-

medicamento-auxiliar-contra-covid-19-1.408363 
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caráter emergencial. A decisão da Justiça Federal ocorreu após a 

Advocacia-Geral da União (AGU) mostrar a necessidade do Sistema 

Único de Saúde (SUS) contar com a imunoglobulina humana 5g, 

para minimizar os danos do coronavírus. O pedido havia sido 

concedido pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito 

Federal, suspendendo termo aditivo do contrato celebrado entre a 

União e a Blau Farmacêutica para o fornecimento do fármaco. A 

autora da ação alegava que os medicamentos estavam sendo 

adquiridos por valor superior ao preço médio fixado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Advocacia-Geral 

lembrou que o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Poder 

Judiciário autorizam excepcional e provisoriamente a compra de 

remédios com valor acima do preço médio em caráter emergencial, 

como era o caso. 

 

Em decisão análoga, a juíza da 3ª Vara Cível de Marabá assim deferiu 

liminarmente, há época em que o hospital de Campanha estava funcionando em Marabá: 

 

PROCESSO: 0803038-38.2020.8.14.0028 

AUTOR: PARA MINISTERIO PUBLICO 

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO J. AUGUSTO 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado nesta ação civil 

pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARÁ contra o ESTADO DO PARÁ e o INSTITUTO NACIONAL DE 

ASSISTÊNCIA INTEGRAL, visando à regularização do atendimento 

aos pacientes acometidos pelo Coronavírus pelos Hospitais deste 

Município de Marabá, sobretudo o Hospital de Campanha instalado 

nesta cidade, com a efetivação dos atendimentos dos pacientes 

regulados para seus leitos através do Sistema de Regulação, de 

acordo com o perfil da Unidade, de modo a garantir retaguarda aos 

demais hospitais, diante da grande ocupação hospitalar causada 

pela pandemia provocada pelo COVID-19. 

É o breve relatório. Decido. 

1 - De início e mantendo a coerência com o já decidido na ação 

coletiva 0802760-37.2020.8.14.0301, nesta demanda em particular, 

AFIRO A COMPETÊNCIA DESTA 3ª. VARA CÍVEL E 
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EMPRESARIAL DE MARABÁ, notadamente para o despacho do 

pedido liminar nela veiculado, tendo em vista 

SUBSTANCIALMENTE que a “extensão do dano” e os efeitos da 

decisão - mote para o declínio de outrora - aqui são de ordem local, 

de forma que, em princípio, não percebo de qualquer circunstância 

que demande o exame pela especializada 5ª Vara da Fazenda 

Pública de Belém. 

2 - Ainda e não desvirtuando do raciocínio já empregado nas ACPs 

diuturnamente despachadas por esse Juízo nessa época de 

pandemia, tenho que a presente decisão não se dissocia da 

recomendação 66/2020 do CNJ e nem das diretrizes da LINDB, as 

quais tem pautado essa Julgadora em suas decisões mais difíceis 

no que toca à defesa da saúde das pessoas. Muito ao contrário, 

nesse caso, não remanescem razões para que o Judiciário não 

proponha uma intervenção a bem da solução da questão prática, ou 

seja, no sentido de que se efetive direitos, inclusive, de ordem 

fundamental e a partir de recursos que JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS E 

DE AÇÕES ANTEVISTAS E EM VIAS DE ACONTECER e que se 

revelam principalmente de TOTAL UTILIDADE PARA O 

TRATAMENTO DA COVID-19. 

3 - Atenta ao articulado pelo Ministério Público, percebo, em linhas 

gerais, que o que se almeja com a presente ação é o devido 

funcionamento do que já foi aparelhado pelos Réus e está apto a ser 

desenvolvido no instalado Hospital de Campanha de Marabá, que, 

inclusive, já recebeu recursos estatais para tanto, conforme doc. de 

id. 17320287 - Pág. 2. 

4 - Sobre a realidade sub examine, desde logo, observo que no 

Estado Social e Democrático de Direito em que se constituiu a 

República Federativa do Brasil, o Poder Público na qualidade de 

gestor da coisa pública é obrigado a atuar de forma positiva, 

provendo de políticas públicas os Administrados, sob pena do 

retrocesso à época das abstenções toleradas pelo Estado Liberal, 

não sendo essa a escolha da Constituição Federal de 1988. 

Conforme dito e sob a ótica do pós- positivismo, com a 

constitucionalização e repersonificação do Direito, é imprescindível 

que o Estado Administração cumpra não só a Lei e a Constituição 

Federal, mas também obedeça aos princípios e atenda aos valores 
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dominantes da sociedade, contemplando, a partir do recolhimento 

de fontes primárias e secundárias de receitas públicas, as condições 

mínimas e necessárias para a consecução da vida e da dignidade 

dos indivíduos. É evidente que, dentro desse dever de agir 

legalmente imposto ao Administrador Público, devem ser 

consideradas as dificuldades orçamentárias para se atender a toda 

essa gama de prestações que se dividem em demandas múltiplas 

de saúde, educação, alimentação, habitação, segurança, meio 

ambiente equilibrado, dentre outras tantas. Situação essa de que 

não se nega a existência e, que justamente por esse motivo, deve 

ser sopesada no caso concreto, sob pena de a decisão judicial a se 

proferir nesse contexto atípico da função do Poder Judiciário ser 

desconectada da realidade e, portanto, perder sua legitimidade 

constitucional. 

Diante dessas balizas inicias e tratando a saúde como um direito 

fundamental de dimensão social, não só pela literalidade do art. 196, 

caput da Constituição Federal, mas por obediência aos valores e 

sobreprincípios universais da condição humana, a sua preservação, 

como já dito, é um DEVER DO ESTADO que, uma vez sonegado do 

Administrado, de algum modo, merece a avaliação judicial com o 

escopo de que seja restaurada a vontade constitucional. 

Enfrentando a lide ora posta, percebo que a pretensão autoral é 

dirigida contra o (s) Ente (s) Público (s) descrito (s) na inicial e acerca 

do (s) qual (is) recai a inequívoca responsabilidade conjunta e 

solidária, que, a propósito, engloba todas as esferas de governo 

municipal, estadual e federal, segundo a previsão constitucional e 

legal no que toca ao SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA, consoante o 

já invocado art. 196 e 198 da Constituição Federal, bem como o art. 

9º da Lei 8.080/93. Tal matéria já foi debatida e foi solidificada pela 

jurisprudência:  

“APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA A NECESSITADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO. O direito à saúde é assegurado a todos, devendo os 

necessitados receber do ente público a cirurgia necessária. 

Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. O Município possui 

legitimidade passiva na demanda visando à realização de cirurgia a 
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necessitado, devendo responder pelo procedimento pleiteado no 

processo. Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. Posição 

do 11º Grupo Cível. Precedentes do TJRGS, STJ e STF. BLOQUEIO 

DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CABIMENTO. 

Mostra-se adequada a determinação do alcance em dinheiro 

necessário para a aquisição dos medicamentos, tendo em vista que 

visa compelir o Estado a cumprir com a determinação judicial e ao 

mesmo tempo garantir a efetividade do provimento jurisdicional, 

observados os bens jurídicos constitucionalmente tutelados, no 

caso, o direito à vida e à saúde, numerário que não pode ser 

entregue diretamente à parte. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. 

Verba honorária reduzida, observado o caráter repetitivo e a 

singeleza da matéria, bem como o posicionamento desta Câmara. 

Inteligência do art. 20, § 4º, do CPC. Precedentes do TJRGS. 

Apelação parcialmente provida liminarmente. Sentença confirmada, 

no mais em reexame necessário. (Apelação e Reexame Necessário 

Nº 70054341888, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 

30/04/2013).” 

Urge pontualmente esclarecer que, segundo a sistemática da 

solidariedade, na forma do art. 275 do código Civil, não importa que 

a União seja, em tese, umas das codevededoras da prestação, tendo 

sido eleito (s) o (s) um dos ou os demais coobrigados a ela, o 

seguimento desta demanda não encontra óbices no aspecto da 

legitimidade passiva. 

Assim, tendo sido tratada a necessidade da tutela pretendida como 

decorrência do mandamento constitucional, cumpre verificar a 

possibilidade de seu cumprimento por parte do Estado diante do 

principal e eventual empecilho por ele posto que seria a “reserva do 

possível”. 

Do mesmo modo que se refuta a ingerência indevida do Poder 

Judiciário nas ações típicas do Poder Executivo - autorizadas nas 

situações pontuais e extraordinárias para, inclusive, se evitar o 

ativismo judicial exacerbado - a preservação do planejamento 

orçamentário não pode suplantar a proteção à dignidade da pessoa 

humana, como já asseverado, inclusive textualmente pelo art. 1º, III 

da Constituição Federal, que é um dos fundamentos do Estado 
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Democrático de Direito e de todo Ordenamento Jurídico Pátrio. Até 

mesmo porque, por certo, o Poder Público já é conhecedor dessas 

necessidades e poderia, caso se interessasse, direcionar as opções 

políticas já contabilizando tais custos e, no entanto, não o fazem ou 

se o fazem não o fazem com toda a proficiência necessária. 

Obviamente, sem negar que as escolhas governamentais têm a 

legitimidade por meio do “voto”, ainda que respeitadas por esse 

Juízo, não podem jamais desprestigiar o “mínimo existencial” 

quando esse é EFETIVAMENTE AVILTADO. 

5- Com esse panorama e analisando os pressupostos fáticos para a 

concessão da antecipação de tutela, sem qualquer óbice legal no 

que se refere à Fazenda Pública, entendo que a concessão da 

liminar perpassa pela identificação em concreto da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 

6- Entendendo a probabilidade do direito como aquela circunstância 

em que o Autor, mediante o seu requerimento e as provas pré-

constituídas que produz, convence de modo sumário o Juiz de que 

sua pretensão tem muitas chances de êxito, no presente caso, tal 

requisito encontra-se suprido, haja vista que já ficou mais que 

consignado que é dever e obrigação constitucional do Estado cuidar 

da saúde pública, inclusive, sendo essa uma competência comum 

dos Entes Federados, nos termos do artigo 23, inciso II da 

Constituição Federal, de onde, aliás, infiro a intenção do Constituinte 

de entabular um objetivo de COOPERAÇÃO com vista a atingir a 

efetividade nessa seara. 

No presente caso, a vida e a dignidade de várias pessoas humanas 

muito provavelmente está (ão) VULNERADA (S) PELA 

ABSTENÇÃO E/OU O RETARDO DA OFERTA DO SERVIÇO 

PÚBLICO então deficitário, verificados pelos documentos de id. 

17320938 (ata da reunião para alinhamento entre o Fluxo da 

Regulação Regional, Hospital Regional, Hospital de Campanha e 

Hospital Municipal de Marabá). Percebo, pois, da probabilidade do 

direito pretendido, já que NÃO HÁ NENHUMA RAZÃO PARA QUE 

OS PACIENTES QUE JÁ ESTÃO REGULADOS PELO SISTEMA 

NÃO SEJAM PRONTAMENTE ATENDIDOS, CONFORME A LISTA 

DE ESPERA ORGANIZADA PELOS PRÓPRIOS RÉUS E SEUS 
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PREPOSTOS. 

Destaco, nesse particular, a assertividade do pedido liminar 

constante do item 1 da peça de ingresso, verbis: “1.1. Transferência 

de todos os pacientes que se encontram regulados para o Hospital 

de Campanha de Marabá, conforme lista em anexo, a fim de que 

seja realizado o tratamento prescrito aos pacientes, conforme 

cadastro no Sistema de Regulação SER e autorização do médico 

Regulador, a fim de garantir a continuidade do tratamento de saúde 

dos acurados, bem como 1.2. em caráter de URGÊNCIA, SE 

ABSTENHA DE NEGAR ACESSO AOS PACIENTES QUE VIEREM 

A SER REGULADOS para o Hospital de Campanha, devendo ser 

respeitada a lista de espera organizada e regulada pelo Poder 

Público para acessar o serviço, de forma a verificar a inserção do 

paciente nos sistemas de regulação, de acordo com o regramento 

de referência, observados os critérios clínicos e de priorização, a fim 

de que os pacientes tenham amplo acesso ao direito constitucional 

à saúde e ao tratamento médico que lhe é garantido pelo SUS”;  

7 - Diante da constatação do fumus boni iuris, como acima 

mencionado, entendo quanto ao periculum in mora, segundo 

pressuposto da tutela de urgência almejada, que esse é despiciendo 

de maiores conjecturas diante da notória letalidade do COVID-19 

sem o tratamento adequado ou tardio. Além do que é intuitivo que 

quanto maior a demora, mais consolidados os malefícios do vírus e 

de seu não enfrentamento. 

8 - Para fins de estimular o cumprimento voluntário da determinação 

judicial liminar, entendo possível como meio de coerção indireta o 

arbitramento das astreintes. No que tange à possibilidade de 

aplicação de multa coercitiva ao (s) Ente (s) Público (s), vejo que, 

em se tratando de meios executivos para cumprimento de 

obrigações de fazer e ou de entrega de coisa, deles não pode se 

furtar a Fazenda Pública, sujeita que está, nessas espécies de 

obrigação, ao procedimento comum, mormente para o atendimento 

de demandas de saúde. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DESCUMPRIMENTO. MULTA. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. 

Agravo regimental contra decisão que proveu recurso especial. 2. O 
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acórdão a quo negou pedido de aplicação de multa pecuniária pelo 

descumprimento de ordem judicial referente a deferimento de 

antecipação de tutela que asseverou ser dever do Estado o 

fornecimento gratuito de medicamentos. 3. É pacífico nesta Corte 

Superior o entendimento de que é possível ao juiz, ex officio ou por 

meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória 

(astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento 

de obrigação de fazer. Precedentes. 4. Incidência da Súmula nº 

83/STJ, em face da orientação pacificada desta Casa Julgadora 

sobre o tema. 5. Agravo regimental não provido.” 

Aliás, até mesmo as medidas indiretas, como o bloqueio de valores 

diretamente nas contas bancárias do (s) Réu (s) pode e deve 

ULTERIORMENTE ser empregadas para a garantia dos direitos 

tutelados, na insuficiência da primeira medida acima vislumbrada, 

nesse momento, como suficiente. 

9 - Assim, nessa sede de cognição sumária, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA requerida e, em 

consequência, DETERMINO AO ESTADO DO PARÁ E O 

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL, na pessoa 

de seus representantes legais, que, NO PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS, a contar do recebimento dessa intimação, 

procedam aos atos necessários para garantia do funcionamento 

condigno da prestação do serviço público de saúde prestado pelo 

Hospital Regional de Marabá, inclusive o de Campanha, 

consistentes nos ato doravante destacados: 

a) TRANSFERÊNCIA DE TODOS OS PACIENTES QUE JÁ SE 

ENCONTRAM REGULADOS, CONFORME LISTA DE ESPERA 

apresentada pelo Ministério Público e que instrui os autos, 

REALIZANDO O TRATAMENTO PARA ELES PRESCRITO, de 

acordo com o CADASTRO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO – SER 

- E AUTORIZAÇÃO DO MÉDICO REGULADOR; 

b) ABSTENÇÃO, no mesmo sentido do acima entabulado, DE 

NEGATIVA DE ACESSO AOS PACIENTES QUE VIEREM A SER 

PREVIAMENTE REGULADOS, com respeito à lista de espera 

organizada e regulada pelo Poder Público para acessar o serviço, 

nos estritos termos do item 1, subitens 1.1 e 1.2 da petição inaugural. 

10 – Quanto ao item 2 do pedido cautelar, nessa sede liminar, 
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inexiste por hora a urgência para dele se conhecer, inclusive, não há 

ainda qualquer indício de descumprimento da presente ordem por 

parte dos Réus. E presumir a desobediência nesse momento de 

concentração de esforços, além de ser contrário a um dos pilares 

mais básicos do direito segundo o qual a má-fé deve ser provada, é 

precipitado, e sim, poderia afrontar a harmonia que o Poder 

Judiciário tem buscado incansavelmente no enfrentamento das 

demandas de saúde, onde de um lado, existe a necessidade e do 

outro a escassez de recursos. 

11- Fixo MULTA de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo 

descumprimento da ordem concedida no tópico 09 dessa decisão 

limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e apurada em 

relação a cada um dos pacientes não recebidos na Unidade 

Hospitalar e que estejam constando de lista de espera previamente 

organizada e regulada pelo Poder Público - cujos critérios clínicos e 

de priorização lhe são afetos - de modo que uma vez regulados 

sejam in continenti encaminhados ao Hospital de Campanha, sem 

maiores delongas, sob pena de incorrer nas astreintes então 

arbitradas. 

12- Diante da ausência, por hora, de condições para a realização de 

audiências de conciliação em virtude da pandemia ocasionada pelo 

COVID-19, e considerando que o feito ficará aguardando tempo para 

a sua designação causa inegável prejuízo ao direito fundamental à 

duração razoável do processo, deixo para momento oportuno a 

análise acerca da conveniência da audiência de conciliação, 

podendo ser essa designada, na forma do Código de Processo Civil, 

art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado número 35 da 

ENFAM. 

13 – CITE (M) -SE os réus, PREFERENCIALMENTE PELO MEIO 

ELETRÔNICO, NA FORMA DO ART. 246, § 1º DO CPC. 

14 – INTIME-SE DA LIMINAR ORA DEFERIDA, O QUE, EM 

VIRTUDE DA URGÊNCIA, DEVE OCORRER POR MANDADO A 

SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, AUTORIZANDO, 

DESDE LOGO, O REGIME DE PLANTÃO JUDICIAL. 

Publique. Intime-se. Cumpra-se. 

SERVIRÁ ESTA DECISÃO, MEDIANTE CÓPIA, COMO MANDADO 

DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, BEM COMO INTIMAÇÃO VIA DJE/PA, 
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CONFORME PROVIMENTO Nº 003/2009-CJCI. 

Marabá/PA, 21 de maio de 2020. 

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES 

Juíza de Direito Substituta respondendo pela 3ª Vara Cível e 

empresarial de Marabá. 

 

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. 

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. 

Logo, é legítima a intervenção jurisdicional que visa afastar lesão ou 

ameaça a esse direito, haja vista que não resta dúvidas sobre a conveniência da adoção 

do protocolo de tratamento de forma mais célere possível como medida integrante do rol 

de políticas públicas de saúde. Ademais, este é o tratamento necessário e eficiente 

existente no momento para evitar o perecimento das vidas. 

 

DA NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL  

 

A demanda tem por objeto a tutela da legalidade, moralidade, 

impessoalidade, eficiência, uma vez que o direito tutelado diz respeito ao direito à saúde 

da paciente, restando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento médico eficiente 

e urgente, a fim de assegurar possíveis agravamentos futuros, prejudiciais à vida e a 

dignidade de uma pessoa que se encontra em tal estado de saúde. 

 

a) Probabilidade do direito e o perigo do dano 

 

 A probabilidade do direito é evidente na hipótese em tela, tendo em vista 

todos os argumentos de fato e de direito expostos ao longo da peça vestibular. As 

alegações esposadas na inicial estão inequivocamente provadas pela documentação 
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juntada, mormente, pelo procedimento administrativo oriundo deste Parquet e demais 

documentos juntados. 

 Do conjunto probatório extrai-se, o perigo do dano ante a inquestionável 

necessidade de reabertura do Hospital de campanha para a transferência dos pacientes 

para hospital de referência, instalado pontualmente para atender pacientes infectados por 

COVID-19 em casos leves e moderados, a fim de garantir o direito à vida e a saúde dos 

mesmos, restando demonstradas pelas razões de fato e de direito expostas, indicando a 

verossimilhança da alegação.  Desta forma, restam preenchidos os requisitos previstos 

no caput do artigo 300 do NCPC para a concessão da tutela de urgência requerida em 

caráter antecedente.  

Como já amplamente demonstrado, a antecipação da tutela específica 

pretendida nos presentes autos, se consubstancia na obrigação do ESTADO DO PARÁ 

(GESTOR DO SUS) de cumprir o dever político-constitucional de prestar o adequado 

serviço de saúde, que tem por elementar o acesso universal e igualitário de todo o cidadão 

ao referido serviço, para proteção e recuperação da saúde, restará comprometida se não 

deferida a medida. 

  

b) Risco de resultado útil ao processo 

 

Evidencia-se diante do fato de que a cada dia que a paciente deixa de ser 

promovido seu tratamento de saúde de forma adequada, seu quadro clínico tende a se 

agravar ainda mais, além de engendrar demais atividades essenciais à sua subsistência. 

O gestor do SUS ao deixar de efetivar a promoção, proteção e principalmente a 

recuperação da saúde, consoante artigo 196, da Constituição Federal, e artigo 2º, da Lei 

Orgânica da Saúde, aumentam o receio de ineficácia do provimento final.  

Há extrema necessidade do tratamento médico adequado e eficiente do 

paciente, fim de promover a garantia de importantes atividades à paciente, portanto, 

cabível a tutela antecipada face à probabilidade de dano irreversível e progressivamente 

agravante. 

Ressalte-se ademais que, não há, in casu, perigo de irreversibilidade do 

provimento eventualmente antecipado, que pode ser cessado e revertido a qualquer 

momento, preenchidos, portanto, os requisitos constantes no artigo 300 do NCPC.  

O justificado receio de ineficácia do provimento final resta-se demonstrado 

no risco de agravamento da saúde dos pacientes que aguardam transferência para leitos 

de UTI, que não podem ser ocupados por falta de leitos clínicos, acarretando risco a sua 

saúde, podendo trazer agravos à sua condição atual. 
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 Segundo apurado nos autos, os pacientes não possuem condições 

financeiras para custear/realizar o tratamento que lhe fora prescrito, no entanto, não 

poderão ficar expostos aos riscos de agravos às suas saúdes, por tempo indeterminado, 

em razão da ineficiência do Poder Público em garantir a saúde pública. 

  Destarte, não resta qualquer dúvida que o interesse mais relevante e que 

merece proteção imediata é a saúde, sendo assim, não se mostra razoável exigir-se que, 

constatada a violação aos direitos fundamentais fique ela exposta, até o provimento 

jurisdicional definitivo, aos sérios riscos de vir, posteriormente, ter agravos irreversíveis no 

concerne à sua saúde, decorrentes da omissão dos Requeridos no atendimento e 

garantida da saúde. 

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

de regra, dilatórias. As providências médicas, para 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. 

E assim se pleiteia através a ordem, porque é consabido que as Saúde 

Pública é obrigação do Estado em abstrato, não importando qual a esfera de poder que, 

efetivamente, a cumpra, pois, a sociedade que contribui e tudo paga, indistintamente, ao 

ente público que lhe exige tributos cada vez mais crescentes, em todas e quaisquer 

esferas de poder estatal. 

Considerando preenchidos todos os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada requer seja acolhida a TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de garantir seu direito 

constitucional à saúde. 

 

IV - DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, visando resguardar a saúde dos interessados de forma 

coletiva, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requer seja concedida a 

TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, inaudita altera pars, para que 

determine ao Requerido ESTADO DO PARÁ providencie as seguintes obrigações de 

fazer: 

 

1) Assegure imediata e ininterrupta assistência de tratamento de 

COVID-19 a todos os pacientes de Marabá e região acometidos por 

essa doença, que estão em fila de para UTI-COVID, providenciando 

a TRANSFERÊNCIA PARA LEITOS DE UTI (lista anexa); 
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2) Garanta o SUPORTE DE ATENDIMENTO CLÍNICO para os 

pacientes infectados pela COVID-19, de toda a região de saúde, 

referentes a casos leves e moderados, além de retaguarda para o 

Hospital Regional do Sudeste do Pará, através a INSTALAÇÃO, NO 

MUNICÍPIO DE MARABÁ, VISANDO O ATENDIMENTO DA 

DEMANDA DE PACIENTES DA 11ª REGIÃO DE SAÚDE DE, NO 

MÍNIMO 33 (TRINTA E TRÊS) LEITOS DE UTI, de acordo com o 

relatório e o cálculo feito anteriormente pelo GATI, ALÉM DE, 02 

(DOIS) LEITOS CLÍNICOS PARA CADA LEITO DE UTI, OU SEJA 

66 LEITOS CLÍNICOS PARA SUPORTE DOS CASOS LEVES E 

MODERADOS E RETAGUARDA DA UTI, tudo de acordo com 

critérios epidemiológicos e indicadores de saúde, a fim de viabilizar 

o fluxo e rotatividade de leitos de UTI COVID-19, definindo estratégia 

de atendimento para a regularização deste serviço, providenciando 

garantia orçamentária para as obras, aquisição de todos os 

equipamentos necessários, recursos humanos, materiais e insumos 

hospitalares, imprescindíveis ao atendimento da população; 

3) DESTINE PARA MARABÁ, IMEDIANTAMENTE, DUAS 

AMBULÂNCIAS PARA MARABÁ OBJETIVANDO O 

TRANSPORTE ESPECÍFICO DE PACIENTES CONTAMINADOS 

COM COVID-19, A FIM DE EVITAR O FLUXO CRUZADO, 

VIABILIZANDO O TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES 

COM COVID-19 NA REGIÃO; 

4) Para o caso de descumprimento de quaisquer dos comandos 

elencados, 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.  

 

REQUER, AINDA, QUE VOSSA EXCELÊNCIA: 
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5) Determine 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; 

6) Considerando que a lide envolve os bens jurídicos relativos à 

saúde e à vida, sendo eles de fundamental importância, seja fixada, 

já na concessão da tutela antecipada, multa diária à base de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da medida 

judicial determinada, além do bloqueio das verbas do valor 

necessário para o cumprimento da cominação judicial; 

7) Sejam também condenados os réus ao pagamento de 

indenização a título de DANO MORAL COLETIVO, no valor de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) nos termos da fundamentação 

supra, ou outra quantia a ser arbitrada pelo douto juízo, destinada a 

ao Fundo Estadual do Ministério Público ou a órgãos/instituições ou 

programas/projetos públicos ou privados, que tenham objetivos 

filantrópicos, culturais, educacionais, científicos, de assistência 

social, preferencialmente relacionados ao serviço público de saúde 

de enfrentamento ao COVID-19 no Estado do Pará, nos termos dos 

artigos 5°, §6°, e 13 da Lei n° 7.347/85; 

8) Em caso de bloqueio das verbas, 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); 

9) A inversão do ônus da prova a favor nos termos do artigo 21 da 

Lei 7347/85 c/c 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor; 

6) 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; 

10) 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.  

11) 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; 

12) ao final, requer o PROVIMENTO FINAL, confirmando os efeitos 

da tutela de urgência, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE 
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A AÇÃO, condenando o Requerido nas obrigações impostas, em 

favor da COLETIVIDADE, a fim de garantir o tratamento contínuo 

dos pacientes, que porventura necessitem realizar tratamento 

médico de COVID-19; 

13) Embora já tenha apresentado prova pré-constituída do alegado, 

protesta o Ministério Público Estadual pela produção de outros 

meios de prova admitidos em direito. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

 

Marabá, 29 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

MAYANNA SILVA SOUZA QUEIROZ 

Promotora de Justiça Titular - 6ª PJ de Marabá 

 

 

 

 

 

 

LÍLIAN VIANA FREIRE 

Promotora de Justiça Titular - 13ª PJ de Marabá 
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