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AO EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL COMARCA DE 

CASTANHAL-PA A QUEM COUBER POR DISTRIBUIÇÃO. 

Notícia de Fato – Simp nº 000146-040/2021 

 

URGENTE 

 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça subscritora, titular da 4ª Promotoria de 

Justiça de Castanhal-PA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

conferidas pelo com fundamento nos artigos 196 e 197, da Constituição Federal, 

artigo 2º, da Lei Federal n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), artigo 300 do 

Código de Processo Civil, Lei 8.625/93 e Lei 7.347/85 artigo 5º, I, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com base na Notícia de Fato 

em referência, propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR DE 

TUTELA DE URGÊNCIA na defesa de interesse disponível de: 

 

               VANDERLEY DA SILVA LIMA, brasileiro, filho de Clarice Souza 

da Silva e Manoel Ribeiro da Silva, inscrito no RG 2998438, CPF: 992.495.962-

00, residente e domiciliado à Rua Nilza Leite, nº107-A, bairro Apeú, 

Castanhal/Pa. 

Em face de:  

  ESTADO DO PARÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

representado por seu Procurador, na forma do inciso II do Art. 75 do Código de 

Processo Civil; 

 MUNICÍPIO DE CASTANHAL, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno representado pelo Prefeito Municipal, podendo ser citado na sede do 

poder municipal nesta cidade ou na pessoa de quem o esteja legalmente 

substituindo, na forma do Inciso III, do Artigo 75 do Código de Processo Civil; 
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Conforme os fatos e os fundamentos a seguir expostos. 

      
I – DOS FATOS: 
 

     Extrai dos autos da Notícia de Fato nº 000146-040/2021, em 

trâmite nesta Promotoria de Justiça de Castanhal, a qual acompanha a presente 

inicial  que o Sr. VANDERLEY DA SILVA LIMA, necessita realizar cirurgia para 

tratamento de cisto no complexo maxilo-mandibular, e que seu quadro de saúde 

lhe provoca intensas dores.  

O paciente foi avaliado e cadastrado para cirurgia, porém o seu caso, 

erroneamente, foi considerado para doença eletiva, e foi mandado aguardar o 

procediemntos em sua residência. Porém, em nova consulta pela UPA de 

Castanhal, o mesmo recebeu um novo laudo de que seu necessita da cirurgia 

em caráter emergêncial.  

Veja, Excelência, o paciente encontra-se aguardando uma possível 

cirurgia desde dezembro de 2020, o que vem agravando seu estado de saúde 

diante da situação de negligência.   

Ao recebermos a Notícia de Fato, oficiamos imediatamente a 

Secretaria Municipal de Saúde para que tomasse conhecimento do 

procedimento e informasse as providências adotadas, porém o ofício não foi 

respondido.  

Cumpre ressaltar que o tempo de espera da paciente para realizar o 

tratamento médico que a que necessita ser submetida, demonstra negligência 

do poder público com a saúde da população, assim, é plenamente inaceitável 

que a demora na resolução de entraves burocráticos agrave a saúde da 

paciente.  

Ante o histórico apresentado, caberá à aludida paciente, por 

intermédio do Órgão Ministerial, a busca pela tutela jurisdicional, com escopo de 

fazer valer os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que amparam o 

cidadão no que concerne à saúde pública.  
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II– DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

O Ministério Público encontra-se legitimado a propor ação civil pública, 

legitimidade que se assenta na Lex Mater, conforme se vê pelo art. 129, III, da 

Constituição Federal, que em sua clareza assim preconiza:  

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: ...  

III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos;”  

No mesmo sentido, o Art. 52 da Lei 057/2006 dispõe: Aos órgãos de 

execução do Ministério Público, nos limites de suas atribuições, observados os 

atos normativos sobre a distribuição interna dos serviços, e além das funções 

previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público dos Estados, nesta Lei Complementar ou em qualquer outro 

diploma legal, incumbe: 

(...)  

VI - promover o inquérito civil (IC) e a ação civil pública (ACP), na 

forma fixada em lei ou em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça:  

a) para a proteção, a prevenção e a 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 ou 

homogêneos”. Grifo Nosso.  

Por outro lado, a Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso) estabelece que as 

medidas de proteção do idoso são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de 

atendimento e em razão de sua condição pessoal. 

Nesse sentido, o artigo 45 da citada lei dispõe que, constatada qualquer 

das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, 
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a requerimento daquele, poderá requisitar para tratamento de sua saúde, em 

regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 

O artigo 74, inciso I do Estatuto do idoso, assegura ainda que compete ao 

Ministério Público instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e 

individuais homogêneos do idoso. 

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 civis públicas e, o que por ora se faz necessária. 

 

III- DO DIREITO  

 DA OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO EM GARANTIR O 

DIREITO A SAÚDE À POPULAÇÃO. 

As normas dos artigos 23, inciso II, e 196, da Constituição da República 

revelam a obrigação solidária dos entes federativos quanto à saúde, visto que, o 

primeiro, determina a competência comum, ao passo que, no último, o termo 

“Estado” foi utilizado para designar de forma genérica o Poder Público. 

Cumpre ressaltar que atos normativos que distribuem atribuições aos 

gestores visam a organização e operacionalização do Sistema Único de Saúde 

(SUS) não podendo ser invocadas para elidir a responsabilidade solidária dos réus 

de efetividade do direito à saúde, conforme entendimento do Supremo Tribunal 

Federal. Vejamos: 

“A competência comum dos entes da federação para 

cuidar da saúde consta do artigo 23, inciso II, da 

Constituição. União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios são responsáveis solidários pela saúde 

tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa 

forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 
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a causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo 

gestor municipal, estadual ou federal) de prestações 

na área de saúde. O fato de o Sistema Único de 

Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da federação, com o 

objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos 

serviços de saúde, apenas reforça a obrigação 

solidária e subsidiária entre eles.”(AgR,Rel: Min. 

GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 

30-04- 2010). 

A proteção jurídica dos interesses relacionados as áreas afetas a saúde 

encontra-se estreme de dúvidas, bem como demonstrada a responsabilidade 

Estatal, como Poder Público que é, em proporcionar os meios necessários à 

garantia de todos os direitos de todos da sociedade. 

A jurisprudência orienta que, sendo a saúde um direito fundamental, há o 

dever de sua prestação por parte do Estado, não podendo o direito sofrer 

embaraços pelo Poder Público no sentido de reduzir ou dificultar o seu acesso, a 

ponto de inviabilizar a própria sobrevivência do cidadão. 

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRINCÍPIO DA 

RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO. 1. A responsabilidade pelo fornecimento 

de medicamento postulado é solidária entre União, 

Estados e Municípios. Eventual deliberação a 

respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em 
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momento oportuno, não podendo o particular ter 

limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração 

Pública. 2. Eventuais limitações ou dificuldades 

orçamentárias não podem servir de pretexto para 

negar o direito à saúde e à vida, dada a 

prevalência do direito reclamado. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058658352, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

10/04/2014) (TJ-RS - AC: 70058658352 RS , Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/04/2014). 

Por outro lado, a Portaria nº 55/99 do Ministério da Saúde, dispõe 

sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicilio no Sistema Único de Saúde 

- SUS, considerando a necessidade de garantir acesso de pacientes de um 

município a serviços assistenciais de outro Município, bem como quando 

esgotados  todos os meios de  tratamento no próprio  Município  de domicílio 

do paciente. 

Sendo assim, o Poder Público não pode se esquivar quanto a garantia 

de saúde de qualquer pessoa, ainda que ausente o tratamento prescrito à 

paciente em seu Município, sendo obrigação do Estado o custeio das 

despesas permitidas pelo TFD, relativas a transporte aéreo, terrestre e 

fluvial, diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, 

devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do 

Município/Estado. 

Ressalta-se que, segundo apurado nos autos, a paciente não possui 

condições financeiras para custear/realizar o tratamento que lhe fora prescrito, no 

entanto, não poderá ficar exposta aos riscos de agravos à sua saúde, por tempo 
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indeterminado, em razão da ineficiência do Poder Público em garantir a saúde 

pública. 

IV- DA NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA 

JURISDICIONAL DE URGÊNCIA 

 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 300 permite a concessão, pelo 

juiz, de Tutela de Urgência, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

A antecipação da tutela específica pretendida nos presentes autos, 

consubstanciada na obrigação do Estado (Gestor do Sistema Único de Saúde) 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, nesta oportunidade, em razão do tempo normal da 

demanda de natureza ordinária. 

Sendo assim, é relevante o fundamento da presente demanda, visto que 

compete ao Poder Público garantir acesso à saúde da população. 

O justificado receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo resta 

demonstrado o risco de agravamento da saúde da paciente, caso permaneça sem 

o tratamento médico adequado, que deve ser realizado de imediato, acarretando 

risco a sua saúde, podendo trazer agravos à sua condição atual, principalmente 

considerando que se trata de pessoa com idade avançada. 

No presente caso, os documentos colacionados aos autos demonstram 

claramente que o Estado do Pará não cumpre com suas obrigações 

constitucionais e legais com relação à garantia da saúde à sociedade. 

Por outro lado, impende destacar que o risco de dano deve ser concreto, 

atual e grave, ou seja, deve ser iminente. Ademais, o dano deverá ser considerado 
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irreparável ou de difícil reparação, sendo assim classificado quando a situação 

analisada não puder voltar ao status quo ante. 

O dano irreparável da presente demanda repousa no fato de que resta 

comprovado a necessidade da paciente ser submetida de imediato ao 

procedimento cirúrgico que lhe fora prescrito, sob riscos de ter seu estado 

agravado, em razão da ineficiência do poder público na garantia do acesso à 

saúde. 

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 a perder sua vida, 

decorrentes da omissão dos ora requeridos no atendimento e garantia da saúde. 

 
IV– DOS PEDIDOS: 

Ante o exposto, considerando os fundamentos fáticos, jurídicos, 

constitucionais e legais apresentados, requer o Ministério Público do Estado do 

Pará: 

1) O recebimento da presente petição inicial por preencher todos os 

requisitos legais;  

2) Seja deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de que 

seja garantido atendimento integral à saúde do Sr. 

VANDERLEY DA SILVA LIMA, para tanto, determinando-se 

as seguintes medidas: 

a) Seja determinado ao ESTADO DO PARÁ, por meio da 

Secretaria de Estado de Saúde Pública por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde que viabilize EM CARÁTER 

DE URGÊNCIA  PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA 

TRATAMENTO DE CISTO NO COMPLETO MAXILO-

MANDIBULAR prescrito a VANDERLEY DA SILVA LIMA, em 

qualquer instituição, inclusive instituição privada, ainda que 

localizada em outro Município, de outro Estado da 
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Federação, que realize o procedimento cirúrgico que lhe fora 

prescrito, com transporte adequado ao seu estado de saúde, 

diárias para alimentação e pernoite para o paciente e 

acompanhante, nos termos da Portaria nº 55/2009 do 

Ministério da Saúde, às expensas dos requeridos, caso 

necessário; 

b) Seja determinado que o MUNICÍPIO DE CASTANHAL viabilize o 

TRANSPORTE FORA DO DOMICÍLIO ao requerente e 

acompanhante; 

c) Seja fixada, já na concessão da tutela de urgência, em caso de 

descumprimento da medida judicial determinada, multa diária à 

base de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no patrimônio pessoal do 

Senhor Prefeito Municipal e do Senhor Governador do Estado, 

nos termos dos arts. 139, inciso IV e 537, §1º do Código de 

Processo Civil, devendo os valores serem revertidos ao fundo o 

Ministério Público do Estado do Pará. 

3) Caso o ESTADO DO PARÁ não consiga leito em hospital público, 

que seja providenciada a cirurgia em hospital particular e que 

arque com todas as despesas necessárias para a manutenção 

da saúde do paciente. 

4) Ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, confirmando-se 

aqueles requeridos em sede de tutela de urgência, condenando-

se o requerido a prestar atendimento integral ao paciente 

VANDERLEI DA SILVA LIMA, a fim de que seja viabilizado o 

PROCEDIMENTO CIRURGICO que lhe fora prescrito; 

5) Seja determinada a citação dos requeridos para oferecerem 

resposta no prazo legal, sob pena de revelia e confissão ficta, 

imprimindo-se ao feito o rito previsto no Código de Processo Civil; 

6) Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova 

em direito admitidos, requerendo-as, desde já, ad cautelam, 
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notadamente o depoimento pessoal da paciente e familiares, a 

oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, perícias e 

o mais que se fizer necessário à perfeita elucidação dos  fatos. 

7) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros 

encargos, desde logo, à vista do disposto no artigo 18, da Lei nº 

7.347/85, considerando nesse aspecto que o Ministério Público 

age para resguardar interesses difusos e coletivos de interesse 

público; 

8) A realização da intimação do Ministério Público para todos os 

atos e termos processuais, nos termos do artigo 269 e seguintes 

do novo Código de Processo Civil; 

9) A Determinação do cumprimento, pelo Senhor Oficial de Justiça, 

das citações e intimações em caráter emergencial e em regime 

de plantão, a fim de que a decisão do Juízo não aguarde mais do 

que o tempo necessário para ser cumprida, posto que toda tutela 

emergencial deve ser de cumprida de plano. 

 

  Embora inestimável, dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), 

para efeitos fiscais. 

      
      

Nestes Termos, 
Pede e Espera Deferimento. 

 

Castanhal-PA, 23 de abril de 2021. 
 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO CUNHA 

Titular da 4ª Promotora de Justiça Cível de Defesa Comunitária e da Cidadania 
de Castanhal-Pa 

 
 


