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PROCESSO N.º 0802549-10.2019.8.10.0040
 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
  
  
  
  
 

DECISÃO
 

 
 

 
 

Vistos em correição.
 

Considerando que assumi a titularidade desta Unidade Judicial aos dias 25 de junho

de 2021, às 14 horas, dou regular prosseguimento ao feito.
 

Trata-se de ação civil pública coletiva com pedido de tutela de urgência, esta de

cunho antecipado, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face do MUNICÍPIO DE

IMPERATRIZ, todos devidamente qualificado nos autos, objetivando, em síntese, a obrigação de

fazer consistente em sanear irregularidades nas Unidades Básicas de Saúde, apontadas no

relatório da ordem de serviço n.º 201700, da Controladoria Geral da União (CGU), propiciando

prestação de serviço eficiente, seguro, contínuo e de qualidade à população, instruindo o pedido

com os autos do procedimento administrativo n.º 034/2018/5PJE.
 

Na inicial proposta pelo Parquet, fora oposta Exceção de Impedimento em face do

Magistrado Titular da 1ª Vara da Fazenda Pública e funcionando no feito (ID 17508945).
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Instado a se manifestar, o Magistrado Joaquim da Silva Filho não reconheceu o

impedimento, contudo recebeu o incidente e o remeteu ao Tribunal de Justiça para julgamento da

exceção (ID 39308282).
 

Em petição ID 39408265, o Ministério Público com vista dos autos informou não

mais subsiste os motivos para o impedimento em face do Magistrado Joaquim da Silva Filho, uma

vez que o Promotor de Justiça signatário da exceção não é mais o titular da Promotoria de Justiça

Especializada de Saúde, após a sua remoção para a 10ª Promotoria de Justiça Especializada de

Imperatriz, em meados de junho de 2020. Afirma que desde o dia 13 de julho de 2020, o

subscritor da manifestação assumiu a titularidade da Promotoria da Saúde em Imperatriz,

passando a manifestar ativamente nos processos da Vara da Fazenda Pública.
 

Os autos tramitaram inicialmente na antiga Vara da Fazenda Pública de Imperatriz

(atualmente 1ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz), onde permaneceram conclusos por longo

período, sem que nunca fosse apreciado o pedido liminar. Com a recente instalação da 2ª Vara

da Fazenda Pública de Imperatriz (17/12/2020), os autos foram redistribuídos a este Juízo em 20

de janeiro de 2021 (ID 40002366), e recebidos em 21 de janeiro de 2021, juntamente com

centenas de outros processos.
 

Este juízo, ao receber os autos, determinou desde logo a intimação da parte autora

para demonstrar interesse no prosseguimento do feito, e caso persista o interesse na apreciação

da tutela antecipada, intimar o requerido para se manifestar-se sobre o pedido de tutela

antecipada (ID 41670316).
 

Manifestação Ministerial em ID 42038810, afirmando que os problemas persistem,

bem como requer a análise do pedido de tutela antecipada formulado.
 

Em ID 46211996, o Município de Imperatriz requereu o indeferimento do pedido de

tutela antecipada formulado, argumentando que a tutela de urgência encontra óbice legal para

seu deferimento, haja vista ter vedações legais para concessão de medida liminar em desfavor da

Fazenda Pública.
 

Vieram-me os autos conclusos para decisão com pedido liminar.
 

É O RELATÓRIO. DECIDO.
 

Ab initio, convém esclarecer que é possível a concessão de liminar contra o poder

público, quando não esgote o objeto da ação, na interpretação do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92.
 

Ademais, em que pesem as vedações legais para concessão de medida liminar

em desfavor da Fazenda Pública, a teor das disposições contidas no art. 1º, §3º, da Lei nº

8.437/1992 c/c o art. 1º, da Lei nº 9.494/1997, o Supremo Tribunal Federal (STF) é assente

quanto à mitigação de tais regras haja vista a supremacia do direito fundamental à saúde
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frente àquelas vedações infraconstitucionais. (STA 791 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI

(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272

DIVULG 09-12-2019 PUBLIC 10-12-2019).
 

Assim, passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério

Público.
 

Sabe-se que as tutelas provisórias são o gênero, dos quais derivam duas espécies:

tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência.
 

A tutela provisória de urgência, antecedente ou incidental, pode ser cautelar

(quando for conservativa) ou antecipada (quando for satisfativa).
 

A tutela antecipada ou tutela provisória de urgência de caráter satisfativo permite à

parte ser beneficiada imediatamente com os efeitos da tutela definitiva que se pretende obter ao

final da demanda. É técnica processual que, de forma não definitiva e mediante cognição

sumária, visa antecipar os efeitos da tutela jurisdicional para satisfazer o direito ou a pretensão da

parte. Como ela se destina a permitir a imediata realização prática do direito alegado pelo

demandante, revela-se adequada nos casos em que se afigurem presentes a probabilidade do

direito e o perigo de dano, quando então o juiz antecipará, provisoriamente, os prováveis efeitos

do futuro julgamento do mérito do processo.
 

Nessa linha, segue a inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), in

verbis: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

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

O sistema vigente, portanto, manteve os requisitos legais para a concessão das

medidas de urgência: fumus boni iuris e periculum in mora. A probabilidade do direito (fumus boni

iuris) se configura no juízo de probabilidade do direito invocado pelo autor. O perigo de dano 

(periculum in mora), por seu turno, se perfaz na impossibilidade ou inviabilidade de espera da

concessão da tutela definitiva, sob pena de grave prejuízo ao direito e de tornar-se o resultado

final inútil em razão do tempo. Ambos os requisitos são essenciais para a concessão da tutela de

urgência satisfativa, que ora busca a parte autora.
 

Segundo o doutrinador Fredie Didier Jr.1, o fumus boni iuris consiste na

probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito ou acautelado, devendo o magistrado

avaliar se há elementos que evidenciem a plausibilidade em torno da narrativa fática trazida pelo

autor, isto é, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
 

Quanto ao periculum in mora, analisa-se a existência de elementos que demonstrem

o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa para a efetividade

da jurisdição e a eficaz realização do direito, ou simplesmente o dano ou risco ao resultado útil do

processo.
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Extrai-se dos presentes autos que o Ministério Público do Maranhão ajuizou Ação

Civil Pública, em face do MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, em decorrência das irregularidades

apontadas no relatório da ordem de serviço n.º 201700, da Controladoria Geral da União (CGU),

de forma a prestar serviços eficientes, seguros, contínuos e de qualidade à população.
 

No caso em tela, o membro do Parquet relata que iniciou investigações no objetivo

de realizar minuciosa apuração dos dados constantes de RELATÓRIO DA CONTROLADORIA

GERAL DA UNIÃO, gerado a partir de trabalho de fiscalização, realizado no âmbito do Programa

de Fiscalização em Entes Federativos, realizado no Município de Imperatriz/MA, sobre a

aplicação dos recursos do Programa 2015 – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) /

Ação 20AD - Piso de Atenção Básica Variável – Saúde da Família, UNICAMENTE NO QUE SE

REFERE AOS ASPECTOS PRESTACIONAIS DO DIREITO À SAÚDE, tomando as providências

cabíveis, considerando a situação fática observada a cada momento.
 

Ressalta que a Controladoria Geral da União realizou fiscalização in loco entre os

dias 07.08.2017 e 08.08.2017, nos programas de Atenção Básica (Relatório nº 201700518) e ao

Programa PAB variável (Relatório nº 201700254), conforme documentos em anexo às fls. 29/61

(aportados em ID 17509037). Afirma que a ação fiscalizada consiste no repasse de recursos

financeiros do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou,

excepcionalmente, para os Fundos Estaduais de Saúde, a fim de qualificar municípios para o

recebimento desses recursos, com vistas a estimular a implantação de equipes de saúde da

família, agentes comunitários de saúde e equipes de saúde bucal.
 

Sustentou ainda, que a ação inclui o fortalecimento da prestação de serviços na

atenção básica em saúde por meio da alocação de médicos, via termos de cooperação ou

alocação direta, com vistas à reorientação das práticas assistenciais básicas, com ênfase nas

ações de prevenção de doenças e promoção da saúde. Ademais, segue noticiando que os

exames tiveram como objetivo avaliar a execução da Estratégia de Saúde da Família,

contemplando diversos serviços, bem como a informação de que a fiscalização foi realizada nos

seguintes estabelecimentos de saúde e respectivas Equipes de Saúde da Família: USF Parque

Anhanguera e São Salvador (ESF Parque Anhanguera ESF São Salvador); UBS Vila Redenção

(ESF-SB Vila Redenção II ESF Parque das Estrelas); UBS Vila Conceição (ESF-SB USF Vila

Conceição); UBS Coquelândia ESF-SB Coquelândia UBS Centro Novo ESF-SB Centro Novo

UBS Camaçari (ESF-SB USF Camaçari); Centro de Saúde Vila Cafeteira (ESF-SB Cafeteira, ESF

João Castelo, ESF Vila Ipiranga); Centro de Saúde Santa Rita (ESF Santa Rita I, ESF-SB Santa

Rita II); C. de S. Dr. Milton Lopes do Nascimento (ESF Rodoviária ESF-SB Bacuri II, ESF Milton

Lopes).
 

Por fim, assegura que foram detectadas diversas irregularidades nos programas da

Atenção Básica (Relatório nº 201700518) e ao Programa PAB variável (Relatório nº 201700254).
 

Nesses moldes, o autor pede a antecipação da tutela para que o requerido

Município de Imperatriz sane as irregularidades apontadas no relatório da ordem de serviço n.º

Num. 48967641 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: ANA LUCRECIA BEZERRA SODRE REIS - 14/07/2021 09:41:13
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071409411299000000045895314
Número do documento: 21071409411299000000045895314



201700, da Controladoria Geral da União (CGU), de forma a prestar serviços eficientes, seguros,

contínuos e de qualidade à população.
 

Com efeito, é assegurado aos cidadãos o direito à saúde (art. 6º), sendo que o art.

196 da Constituição estabelece 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”.
 

De outra banda, observa-se que a Carta Magna erigiu à condição de princípio o

atendimento integral (art. 198, II), o que garante a todos o acesso a hospitais, tratamentos,

medicamentos, enfim, a tudo o que se fizer necessário para tutelar o direito à saúde.
 

O direito à saúde constitui, assim, uma garantia constitucional, fazendo com que o

fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos médicos, exames, tratamentos e

demais recursos às pessoas que dele comprovadamente necessitem seja de responsabilidade

solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Sobre a temática, a jurisprudência

dos Tribunais pátrios é assente em reconhecer a legitimidade de figuração dos entes, seja de

forma isolada ou em conjunto, no polo passivo da demanda, conforme ementas de julgados

(grifou-se):
 

[...] Decido. Inexiste direito de regresso do Município perante o Estado pelo atendimento de

saúde prestado no âmbito do SUS. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
DIREITO DE REGRESSO DO MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.
 INEXISTÊNCIA. [...] 3. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo

da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da

faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação
de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação,
competindo à parte escolher contra quem deseja litigar. [...] (REsp 1.805.886/SP, Rel.

Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 17/6/2019.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO

PREVISTA NO ART. 542, § 3º, DO CPC. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO

FEDERAL. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E

DO STF. ART. 544, § 4º, II, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (…) 5. Nas demandas
cujo objeto do pedido consiste no fornecimento de medicamentos ou serviços de
saúde, a obrigação é direcionada na formação da relação processual, ocasião em que o
autor indica qual o ente da federação deve ser o sujeito passivo da relação obrigacional
para cumprir o mandamento constitucional, podendo indicar mais de uma entidade em
litisconsórcio. 6. A formação da dívida solidaria, nas demandas cujo objeto do pedido

consiste no fornecimento de medicamentos ou serviços de saúde, somente é possível quando

houver litisconsórcio passivo entre as entidades da federação, devendo tal comunhão ocorrer

na propositura da demanda, com a formação da relação processual, possibilitando o julgador,

no comando decisório, determinar a partilha da obrigação entre os litisconsortes. (STJ -

AREsp: 1689308 SP 2020/0084310-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de
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Publicação: DJ 09/09/2020).

 
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E PEDIDO DE

CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE. REJEITADA. ART. 196 DA CF/88. PACIENTE COM DEPENDÊNCIA

QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. 

IMPOSIÇÃO AO ESTADO E MUNICÍPIO DE CUSTEAREM O TRATAMENTO DE SAÚDE.

RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. O
Supremo Tribunal Federal, em 23 de maio de 2019, no RE 855178, consolidou o
entendimento da solidariedade dos entes federativos e fixou a seguinte tese de
repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin; Preliminar afastada. II. O

dispositivo inserto no art. 196 da CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do

Estado, cabendo a este, portanto, resguardá-lo sob pena de afronta ao princípio da dignidade

da pessoa humana. Ademais, o regramento ali inserto não encerra faculdade, mas sim
dever, obrigação, de sorte que, não o fazendo voluntariamente, deve o Judiciário, em
atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, impor ao Ente Federativo o
cumprimento da missão de assegurar saúde a paciente com graves problemas de
saúde, através da obrigação do fornecimento de tratamento indispensável à cura ou à
mitigação dos efeitos da doença; III. Em se tratando de pessoa dependente química,

usuária de substâncias entorpecentes, restando comprovada, através de laudos médicos

(colacionada autos), e sendo pobre a família, se impõe a necessidade da internação, sob a

responsabilidade do Ente Público, a fim de que se submeta ao tratamento necessário, como

forma de proteção não apenas ao indivíduo, mas também à sua família e à própria sociedade.

IV. Apelação desprovida. (TJMA, APC 0800869-52.2018.8.10.0063, Sessão Virtual da Quinta

Câmara Cível do período de 20 a 27 de julho de 2020, Des. Rel. Raimundo José Barros de

Sousa)

 

No caso em tela, diante do narrado na inicial, tem-se que a demanda paira sobre o

processo administrativo de auditoria realizado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS –

DENASUS.
 

Segundo a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS, a

auditoria no SUS é o “instrumento de gestão para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS),

contribuindo para a alocação e utilização adequada dos recursos, a garantia do acesso e a

qualidade da atenção à saúde oferecida aos cidadãos.”
 

Assim, a auditoria do SUS é de suma importância para garantir que a aplicação dos

recursos seja feita de forma correta no sistema público de saúde. Isso também garante que

prestações de serviço sejam feitas com qualidade e transparência.
 

Logo, o foco de atuação da auditoria do SUS está ligado ao planejamento,

monitoramento, avaliação, regulação, vigilância em saúde e outros órgãos integrantes do sistema

de controle interno e externo.
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A ênfase desta mensuração impacta diretamente nas ações de saúde, na aplicação

dos recursos, na satisfação do usuário e na prevenção de fraudes na saúde. Ademais, o

DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, tem como principal função

desempenhar esse papel de combater e fiscalizar estes desperdícios e falhas e impedir fraudes

nas aplicações dos recursos destinados ao SUS.
 

Outrossim, o relatório de auditoria apresentado pelo DENASUS trouxe elementos

que permitem subsidiar a alegação requestada pelo Ministério Público. De igual modo, cumpre

ressaltar que a autarquia municipal é parte passiva legítima para responder à demanda, eis que

a atenção ao direito à saúde (art. 6º, Constituição Federal) é de competência concorrente da

União, Distrito Federal, Estados e Municípios, podendo cada qual responder individualmente 

pela pretensão formulada, havendo responsabilidade solidária dos entes federativos.
 

Conforme a jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de

Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e municípios de

modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à saúde" (STJ, AgRg no REsp

1.225.222/RR, Rel. medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 05/12/2013).
 

Desta forma, a situação em discussão trata-se de direito indisponível, não há o que

se falar em violação à separação dos poderes. O que o Judiciário visa é assegurar o direito à

vida, o qual deve prevalecer em qualquer situação. Ademais, a forma de organização em que se

estrutura nosso Estado Democrático de Direito prevê competências constitucionais bem definidas

para cada um dos Poderes, que devem atuar com independência e de forma harmônica entre si.
 

E nessa concepção de Estado, cabe ao Poder Executivo, numa atuação conjunta

das esferas federal, estadual e municipal "assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,

violência, crueldade e opressão", bem como"promover programas de assistência integral à saúde

da criança, do adolescente e do jovem"(art. 227, caput e § 1º, da CF/1988).
 

Isso porque, compete a esse Poder realizar o juízo de conveniência e oportunidade

para decidir em quais políticas públicas, que são inúmeras e de grande necessidade, serão

empregados os recursos públicos disponíveis, que são finitos e insuficientes, bem como em que

local serão oferecidos determinados serviços de atendimento à saúde da população em geral.
 

Afinal, a soberania do poder popular que elegeu os Administradores Públicos, por

meio do voto direto, lhes confere legitimidade para definir quais serão as prioridades a serem

atendidas com o dinheiro público.
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Logo, a execução das políticas administrativas compete ao Poder Executivo,

inclusive a implementação do seu orçamento, com base nas prioridades que estabelece.
 

Estamos num país pobre, com inúmeras carências, cuja resolução depende de uma

série de providências e de decisões, até mesmo de caráter político. Se administradores públicos

eleitos pelo voto soberano de nosso povo não puderem projetar suas ações para dar respaldo

aos seus planos de governo, ficará difícil a convivência harmônica e independente dos Poderes

da República.
 

Nós, do Judiciário, também temos deficiências e lutamos bravamente para fazer

frente às nossas demandas. Nem sempre vencemos os desafios, mas temos buscado na esfera

do Planejamento Estratégico definir metas para oferecer melhores serviços, em que pese nossas

restrições orçamentárias.
 

Se projetarmos tal realidade para o âmbito do Poder Executivo, perceberemos um

abismo de problemas e de prioridades que precisam ser estabelecidas. Não podemos esquecer

que existe o ideal e o possível.
 

Ainda assim, o sistema de freios e contrapesos permite eventual interferência do

Poder Judiciário na atividade do Executivo, em razão da supremacia da Constituição, para

determinar, em situações excepcionais (deveriam ser muito excepcionais), que se assegurem

direitos fundamentais, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
 

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA
DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.8.2013. O entendimento
adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge
da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o
Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. [...] (AgRARE n.
893253 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 4-8-2015)

 

Ainda, a propósito transcrevo ipsis litteris trecho da decisão proferida em

sede de Agravo de Instrumento, julgado em 08/05/2021, no Tribunal Regional Federal da 4ª

Região, sob relatoria do Desembargador Rogério Favreto, que versa sobre demanda

similar à presente, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, para deferir a medida

liminar requerida pelo MPE. Vejamos:
 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

contra decisão proferida nos autos da ação nº 50010845320214047117 que deferiu

parcialmente a tutela de urgência para fins de determinar à UNIÃO que, no prazo de 90
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(noventa) dias, realize e conclua a auditoria no estabelecimento da parte autora, referente

ao bloqueio do programa "Aqui tem Farmácia Popular". Assevera a parte agravante que a

decisão hostilizada revela-se desconforme com a situação fática do caso, além de ser

ofensiva ao princípio da prevalência do interesse público, ao conceder prazo exíguo para

finalização de procedimento de averiguação complexa e que envolve a ampla defesa e

contraditório, ou seja, que também depende do impulso a ser dado pela própria parte

autora. Ademais, a decisão fere o princípio da isonomia visto que há centenas de outras

farmácias em idêntica situação aguardando também a conclusão de seus processos

administrativos. Destaca que a suspensão preventiva da conexão da empresa com o

sistema de vendas do Programa impede apenas a dispensação de medicamentos e/ou

correlatos no âmbito do PFPB (Programa Farmácia Popular do Brasil). Assim, a empresa

não está impedida de desempenhar suas atividades de farmácia e drogaria, portanto a

referida suspensão não interfere nas suas atividades comerciais. Alega que, nesse

momento, não foi demonstrada qualquer omissão, sequer mora por parte da Administração

a justificar o o deferimento da medida, vez que empresa em questão teve a conexão

suspensa preventivamente no dia 31 de março de 2021, bem como o pagamento a partir da

competência do mês de fevereiro do mesmo ano. E em menos de 10 dias depois, a autora

ingressou com a ação judicial em tela, requerendo a finalização do processo administrativo,

no prazo de 30 (trinta) dias. Afirma, também, que os indícios de irregularidades foram

verificados a partir das ações de controle e monitoramento realizadas, com base nos dados

processados pelo Sistema Autorizador de Vendas do Programa, que apontam para a

possível ocorrência de fraude contra o PFPB, conforme descrito no item 2.11, restando

configurada a excepcionalidade descrita no artigo 38, § 3º da Portaria regulamentadora.

Salienta que a suspensão cautelar do pagamento e da conexão da empresa com o Sistema

de Vendas do PFPB é medida preventiva, e não sanção definitiva, e deve ser mantida até a

análise dos indícios de irregularidade, mediante a instauração de procedimento

administrativo pelo DENASUS. Aduz, ainda, a inexistência de prazo legal para conclusão do

procedimento de averiguação pelo DENASUS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao

recurso para afastar a antecipação de tutela concedida. Subsidiariamente, requer a

ampliação do prazo de 90 dias para, no mínimo, 120 dias, com possibilidade de prorrogação

justificada, principalmente considerando-se o atual contexto de pandemia da Covid-19. É o

sucinto relatório. A respeito da tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo

Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após

justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O Juízo da 1ª Vara

Federal de Erechim, MM. JOEL LUIS BORSUK, assim se pronunciou (evento 3): Trata-se

de Ação do Procedimento comum que PAULO ROBERTO FORNARI &amp; CIA LTDA.

move em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, objetivando, inclusive em sede

liminar, determinar que a União adote as medidas necessárias para, no prazo de até 30

(trinta) dias, proceder à análise e emitir decisão no processo administrativo referente ao

bloqueio do programa "Aqui tem Farmácia Popular". Relata que sempre cumpriu

regularmente todas as normas que regulamentam o Programa em questão. Refere que 'Em

30 de março de 2021, recebeu ofício, informando da suspensão da conexão do sistema

autorizador de vendas, bloqueando ainda o pagamento da competência a partir de fevereiro

de 2021. Permanecendo bloqueado sem qualquer notícia de averiguação, nem ao menos

solicitação de documentos. A ré não informou qual poderia ser tal irregularidade alegada e a

autora desconhece qualquer fato que poderia ter ocasionado o bloqueio, sendo que a

empresa e seus clientes estão sofrendo as consequências desse bloqueio injustificado'.
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Vieram os autos conclusos. Decido. Da tutela provisória O art. 300 do Código de
Processo Civil elenca os requisitos para o deferimento de ambas, in verbis: Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O pedido de tutela de urgência ora examinado busca determinar que a UNIÃO proceda
à análise e emissão decisão no processo administrativo referente ao bloqueio do
programa "Aqui tem Farmácia Popular". No caso dos autos, a notificação da
suspensão preventiva do estabelecimento farmacêutico foi encaminhada por ofício
(evento 1, OFIC7) no dia 30/03/2021. A UNIÃO sustenta que a suspensão preventiva
está amparada no artigo 38 do anexo LXXVII, da Portaria de Consolidação nº 5 DE
28/09/2017, que atualmente regula o PFPB, in verbis: Art. 38. O DAF/SCTIE/MS
suspenderá preventivamente os pagamentos e/ou a conexão com os Sistemas
DATASUS sempre que detectar indícios ou notícias de irregularidade (s) na execução
do PFPB pelos estabelecimentos. (Origem: PRT MS/GM 111/2016, Art. 38) § 1º O
estabelecimento com suspeita de prática irregular será notificado pelo DAF/SCTIE/MS
a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos e esclarecimentos sobre os
fatos averiguados. (Origem: PRT MS/GM 111/2016, Art. 38, § 1º) § 2º Apresentados ou
não os esclarecimentos e documentos pelo estabelecimento no prazo indicado no §
1º e verificando-se que não foram sanados os indícios ou notícias de irregularidades,
o DAF/SCTIE/MS solicitará ao DENASUS a instauração de procedimento para
averiguação dos fatos. (Origem: PRT MS/GM 111/2016, Art. 38, § 2º) § 3º Em casos
excepcionais, o DAF/SCTIE/MS poderá solicitar ao DENASUS a instauração de
procedimento para averiguação, antes que seja oportunizado à empresa um prazo
para apresentar esclarecimentos. (Origem: PRT MS/GM 111/2016, Art. 38, § 3º) Assim,
ainda que seja possível aferir a legalidade da suspensão preventiva da conexão da
autora com o sistema de vendas do PFPB, constato que a Portaria do Ministério da
Saúde, não prevê prazo para a realização de auditoria pelo DENASUS, abrindo, em
tese, espaço para a fragilização da garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso
LXXVIII, a consolidar que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação". Por isso, não é possível manter a suspensão preventiva da
atividade da parte autora por tempo indeterminado. Em casos envolvendo a demora
do DENASUS na realização de auditoria, o TRF da 4ª Região vem impondo à UNIÃO
"obrigação de fazer consistente em realizar, no prazo de 30 (trinta) dias, a
averiguação in loco de que trata o artigo 38, Portaria de Consolidação nº 5 DE
28/09/2017", medida que, salvo melhor juízo, concluo deva ser também aplicada ao
caso dos autos, porquanto proporcional e razoável ao contexto fático: EMENTA:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.

PARTICIPANTE DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. IRREGULARIDADES.

PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA.

FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Deferida tutela de urgência para determinar que

o ente federado adote as medidas necessárias para, no prazo de até 30 dias, proceder à

análise e emitir decisão no processo administrativo. 2. Considerando que já transcorreu

quase sete meses desde a suspensão da participação da autora no programa Farmácia

Popular, o prazo de 30 (trinta) dias, adotado por analogia a partir do disposto no artigo 49

da Lei nº 9.784/99, afigura-se como razoável e adequado para que a União profira decisão

no processo administrativo em apreço. 3. Após reiterado descumprimento, por parte da

União, tem-se que a decisão que fixou prazo para a conclusão da auditoria fundou-se no

princípio da duração razoável do processo. Nesse cenário, justifica-se a fixação da multa

em face da Administração, medida esta cabível, de acordo com a jurisprudência do Tribunal:

(TRF4, AG 5036453-90.2019.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE

BARTH TESSLER, juntado aos autos em 21/11/2019) ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.

TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DE AUDITORIA. SISTEMA DATASUS. FARMÁCIA

Num. 48967641 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: ANA LUCRECIA BEZERRA SODRE REIS - 14/07/2021 09:41:13
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071409411299000000045895314
Número do documento: 21071409411299000000045895314



POPULAR. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA. 1. Caso de manutenção de sentença, já que

transcorrido mais de um ano desde a suspensão da conexão de vendas da requerente pelo

Programa Farmácia Popular do Brasil, não há qualquer previsão para a realização da

auditoria, de maneira que não há como se considerar legítimo (independente da gravidade

dos fatos cuja possível prática é atribuída à autora) que a participação da empresa no

programa continue suspensa em razão de suspeitas, cuja averiguação depende de ato a ser

realizado exclusivamente pela União. 2. Apelação improvida. (TRF4, AC 5000419-

07.2016.4.04.7119, QUARTA TURMA, Relator MARCOS JOSEGREI DA SILVA, juntado aos

autos em 25/07/2019) No entanto, a auditoria na empresa autora poderá ser afetada pelas

orientações das autoridades sanitárias expedidas quanto a medidas cautelares para evitar

propagação da COVID-19, que determinaram o fechamento temporár io de

estabelecimentos, cartórios, juntas comerciais, bem como restrições a viagens a serviço,

fatores impactantes para realização de trabalhos de auditoria, em razão dessas

circunstâncias pelas quais todos os segmentos sociais do país atravessam. Logo, tenho por

determinar o prazo para início e conclusão do procedimento administrativo de

averiguação/auditoria da empresa autora de 90 dias. ANTE O EXPOSTO, defiro
parcialmente a tutela de urgência requerida para fins de determinar à UNIÃO que, no
prazo de 90 (noventa) dias, realize e conclua a auditoria no estabelecimento da parte
autora. Intimem-se as partes acerca da presente decisão. Aludida a natureza nesta ação,

reputa-se configurada hipótese em que, de plano, é possível afirmar a impossibilidade de

autocomposição (art. 334, § 4º, inciso II, do CPC), de forma que a remessa dos autos para

conciliação, com a designação de audiência e a citação para esse ato, apenas atrasaria a

prestação jurisdicional com a prática de atos desnecessários e inócuos, comprometendo os

princípios da eficiência e da razoável duração do processo. Dispenso, pois, remessa dos

autos ao CEJUSCON. Cite-se a parte ré para, querendo, no prazo legal, apresentar

contestação aos fatos e fundamentos deduzidos na petição inicial, devendo, no mesmo

prazo, indicar as provas que pretende produzir, de maneira justificada. Apresentada

contestação, abra-se vista à parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de

que também se manifeste sobre as provas que pretende produzir, justificadamente. Por fim,

venham os autos conclusos para decisão de saneamento e organização do processo (art.

357 do CPC), oportunidade em que serão analisadas as provas a serem produzidas. Não

havendo necessidade de produção de provas, venham conclusos para sentença de

julgamento antecipado (art. 355 do CPC). Cumpra-se. Em que pese a argumentação da

parte agravante, tenho que não existem elementos probatórios suficientemente hábeis para

proferir juízo contrário à decisão ora agravada. Com efeito, a matéria não é nova perante

esta Corte, que reiteradamente vem reconhecendo, inobstante o ato administrativo

impugnado (no caso, a suspensão da conexão com o sistema de vendas DATASUS, assim

como do pagamento a partir da competência fevereiro/2021), vir amparado nas disposições

do art. 45 da Portaria de Consolidação nº 05/2017, do Ministério da Saúde, também

aplicável ao caso a garantia constitucional do art. 5º, inciso LXXVIII, da CF: "a todos, no

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os

meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Ademais, a alegação de que não há

prazo legal para a conclusão do procedimento de auditoria não afasta a necessidade de

respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo, que se aplica também

aos processos administrativos. Ainda que o ajuizamento da demanda tenha ocorrido em

08/04/2021, tão logo a Coordenação do Programa de Farmácia Popular do Brasil (PFPB)

tenha expedido ofício à empresa agravada (em 30/03/2021), tenho que não se pode negar a

medida preventiva buscada pela autora, quando mais considerando-se que, como já

mencionado pela própria União (há centenas de outras farmácias em idêntica situação

aguardando também a conclusão de seus processos administrativo) - e também verificado

em demandas anteriores - a conclusão do procedimento administrativo, decorrente da

verificação de indícios de irregularidade pelas farmácias participantes do PFPB, tem

demorado em demasia, extrapolando, em muitos casos, o prazo razoável para o seu
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encerramento. Em sendo assim, tenho por adequado o prazo de 90 dias, fixado pelo juízo,

para a realização do procedimento de verificação em comento, período que, considerado o

atual contexto decorrente da pandemia causada pelo Covid-19, não desborda da

razoabilidade. Ademais, poderá ser analisado pelo magistrado a quo eventual pedido de

prorrogação, futuramente, caso devidamente justificado. Neste mesmo sentido, recentes

julgados desta 3ª Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR.

SISTEMA DATASUS. SUSPENSÃO. VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. DEMORA.

FIXAÇÃO DE PRAZO. 1. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art.

5º, LXXVIII, da Constituição da República). 2. O procedimento administrativo em questão foi

instaurado para apurar possível ocorrência de irregularidades em relação à empresa

agravada no tocante ao programa denominado Farmácia Popular e, como se trata de

procedimento investigatório cautelar, até mesmo a exposição de motivos e a notificação da

parte autora para manifestação podem ser postergadas, para que não se torne inócua a

medida investigatória em questão (Art. 38, § 3º, da Portaria 111/2016). 3. A suspensão

preventiva da agravada junto ao sistema DATASUS ocorreu de forma fundamentada e em

consonância com a legislação em vigência. 4. Deve ser fixado prazo de 60 dias para a

realização do procedimento de verificação em comento, período que não desborda da

razoabilidade, podendo ser analisado pelo magistrado a quo eventual pedido de

prorrogação caso devidamente justificado. (TRF4, AG 5051990-92.2020.4.04.0000,

TERCEIRA TURMA, Relatora para Acórdão VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos

em 27/01/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO

ADMINISTRATIVO. PROGRAMA AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR. SISTEMA DATASUS.

SUSPENSÃO. VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PORTARIA Nº 111/2016.

DESPROVIMENTO. 1. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art.

5º, LXXVIII, da Constituição da República). 2. O procedimento administrativo em questão foi

instaurado para apurar possível ocorrência de irregularidades em relação à empresa

agravada no tocante ao programa denominado Farmácia Popular e, como se trata de

procedimento investigatório cautelar, até mesmo a exposição de motivos e a notificação da

parte autora para manifestação podem ser postergadas, para que não se torne inócua a

medida investigatória em questão (Art. 38, § 3º, da Portaria 111/2016). 3. A suspensão

preventiva da agravante autora junto ao sistema DATASUS ocorreu de forma fundamentada

e em consonância com a legislação em vigência. 4. Deve ser fixado prazo de 60 dias para a

realização do procedimento de verificação em comento, período que não desborda da

razoabilidade, podendo ser analisado pelo magistrado a quo eventual pedido de

prorrogação caso devidamente justificado. (TRF4, AG 5042999-30.2020.4.04.0000,

TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em

07/12/2020) Sendo assim, recomendável que seja mantida a decisão agravada. Do exposto,

indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para os fins do

d isposto  no ar t .  1 .019,  I I ,  do  Código de Processo Civ i l .  (TRF-4 -  AG:

50181973120214040000 5018197-31.2021.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data

de Julgamento: 08/05/2021, TERCEIRA TURMA) (Grifei)

 

Dessa forma, estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação de

tutela, em especial o fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação a população

que necessita dos serviços de saúde pública.
 

Sendo assim, neste juízo de cognição sumária, diante da existência das

irregularidades apuradas, que resultaram em prejuízos aos serviços básicos de saúde da
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população, é acertada a decisão que defere o pedido de antecipação de tutela.
 

DISPOSITIVO
 

Ante o exposto, visto que presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar que o requerido MUNICÍPIO

DE IMPERATRIZ:
 

a) comprove o efetivo saneamento de todas as irregularidades apontadas no

relatório da ordem de serviço nº 201700, da Controladoria Geral da União (CGU), de forma a

prestar serviços eficientes, seguros, contínuos e de qualidade à população, irregularidades estas

listadas abaixo, litteris:
 

1 - Deficiências na estrutura física das Unidades Básicas de Saúde.
 

a) A UBS Camaçari não dispõe dos seguintes ambientes: sala multiprofissional de

acolhimento à demanda espontânea e sala de administração e gerência.
 

b) A UBS Centro Novo não dispõe dos seguintes ambientes: consultório com

sanitário, sala multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea, sala de administração e

gerência, sala de atividades coletivas para os profissionais e abrigo de resíduos sólidos.
 

c) A UBS Parque Anhanguera e São Salvador não dispõe dos seguintes ambientes:

sala de procedimentos, sala de coleta, sala multiprofissional de acolhimento à demanda

espontânea, sala de administração e gerência, sala de atividades coletivas para os profissionais e

abrigo de resíduos sólidos.
 

d) O Centro de Saúde Santa Rita não dispõe dos seguintes ambientes: sala de

procedimentos, sala de inalação coletiva, sala de coleta, sala de observação, sala

multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea e sala de atividades coletivas para os

profissionais.
 

e) A UBS Coquelândia não dispõe dos seguintes ambientes: sala de procedimentos,

sala de inalação coletiva, sala de coleta, sala de curativos, sala de observação, sala

multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea, sala de administração e gerência e sala

de atividades coletivas para os profissionais.
 

f) A UBS Vila Conceição I (Sede da ESF) não dispõe dos seguintes ambientes: sala

multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea, sala de administração e gerência, sala

de atividades coletivas para os profissionais e copa/cozinha. Na UBS Vila Conceição II, local

também utilizado pela Equipe de Saúde da Família Vila Conceição, não existem os seguintes

ambientes: sala de procedimentos, sala de vacinas, sala de inalação coletiva, sala de coleta, sala

de curativos, sala de observação, consultório com sanitário, sala multiprofissional de acolhimento
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à demanda espontânea, sala de administração e gerência, sala de atividades coletivas para os

profissionais, copa/cozinha e abrigo de resíduos sólidos.
 

g) O Centro de Saúde Vila Cafeteira não dispõe dos seguintes ambientes: sala de

procedimentos, sala de observação e sala de atividades coletivas para os profissionais.
 

h) A UBS Vila Redenção não dispõe dos seguintes ambientes: sala multiprofissional

de acolhimento à demanda espontânea, sala de administração e gerência e sala de atividades

coletivas para os profissionais.
 

2 - Ausência de materiais, equipamentos e insumos necessários à realização

das atividades dos profissionais das ESF.
 

a) UBS Camaçari: Os ventiladores da recepção e do corredor não estão

funcionando. Quatro luminárias estão quebradas. A bomba d’água está queimada há vários

meses, prejudicando o atendimento odontológico. A balança pediátrica está com defeito. As

lixeiras não possuem pedal. A UBS precisa de um armário para arquivo. A sala de atividades

coletivas para os profissionais não está sendo utilizada devido à falta de materiais permanentes.
 

b) UBS Centro Novo: A unidade não tem esfigmomanômetro, otoscópio e balança

pediátrica. Algumas lâmpadas estão queimadas. Algumas lixeiras não possuem pedal. Os

materiais para curativos são insuficientes (gaze, soro fisiológico, ataduras etc.). Na maioria das

vezes a equipe orienta o paciente a trazer alguns materiais.
 

c) Centro de Saúde Dr. Milton Lopes do Nascimento: O consultório odontológico

precisa de mais cinco kits de material para atendimento dos pacientes. As equipes precisam de

três balanças portáteis para atendimento nas comunidades. Faltam três negatoscópios, dois

otoscópios, três esfigmomanômetros e três estetoscópios.
 

d) UBS Parque Anhanguera e São Salvador: A balança pediátrica está com defeito.

Material para realizar curativos em quantidade insuficiente para atender a demanda, a exemplo

de bisturis, ataduras, esparadrapos, cremes tópicos e iodo.
 

e) Centro de Saúde Santa Rita: O centro precisa de três termômetros para caixa

térmica, uma balança pediátrica, dois otoscópios, fita para o glicosímetro e um autoclave. O único

nebulizador está quebrado há, aproximadamente, um ano. Nesse período, os pacientes foram

encaminhados para outras unidades de saúde. Outro problema identificado foi a necessidade de

mais armários para arquivo, cadeiras e mesas. O centro de saúde não está recebendo coletores

de material perfuro cortante em quantidade suficiente. A equipe de fiscalização constatou a

utilização de um balde para armazenar as seringas e agulhas usadas, evidenciando risco de

contaminação dos profissionais das equipes e dos usuários do centro de saúde.
 

f) UBS Coquelândia: O bebedouro não funciona há um mês. O auditório para
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palestras está sem cadeiras e outros materiais permanentes necessários para o funcionamento.

Uma maca utilizada para atendimento dos pacientes está quebrada. A ESF não possui otoscópio.

Uma balança está com o medidor de altura quebrado. Uma balança pediátrica está desregulada.

Algumas cadeiras estão quebradas. Outro problema identificado foi a falta de materiais para

curativos, a exemplo de soro fisiológico, esparadrapo, gaze etc. Esses materiais são enviados

para a UBS em quantidade insuficiente para atender as pessoas que procuram atendimento.
 

g) UBS Vila Conceição I (Sede da ESF): O bebedouro não está funcionando. A

unidade precisa de otoscópio, sonar e negatoscópio. Outro problema identificado foi a falta de

materiais para curativos e medicamentos para inalação. Esses materiais são entregues na

unidade em quantidade insuficiente para atender a demanda. Além disso, faltam materiais de

limpeza. Na UBS Vila Conceição II, local também utilizado pela Equipe de Saúde da Família Vila

Conceição, os dois aparelhos para nebulização e a estufa não funcionam há mais de um ano.

Não há sonar nem otoscópio. As lixeiras estão sem tampa. A unidade precisa de dois armários

para arquivo. Os seguintes materiais estão em falta: atadura, álcool, soro e esparadrapo. A ESF

não recebe esses materiais a um mês e meio.
 

h) Centro de Saúde Vila Cafeteira: O centro está a dois meses sem fita para o

glicosímetro. Um aparelho para nebulização está com defeito há mais de seis meses. Três

balanças não estão sendo usadas porque não possuem transformador de energia. Não há

otoscópios. A necessidade atual é de cinco equipamentos. Não há esfigmomanômetros. A

necessidade atual é de cinco equipamentos. Os que são utilizados são de propriedade dos

enfermeiros e são disponibilizados para o centro de saúde no intuito de evitar a paralisação do

atendimento. O consultório odontológico do centro de saúde precisa de mais oito kits de material

para atender a demanda. O centro precisa de oito a dez armários para arquivo. Também precisa

de longarinas para atender, em média, 40 pessoas. Há mais de seis meses o centro de saúde

não recebe material para curativos, tais como gaze, luvas, esparadrapo, soro, ataduras e lâminas

de bisturi. Os poucos materiais disponíveis são obtidos em outros estabelecimentos de saúde.
 

i) UBS Vila Redenção: A unidade precisa de mais armários, mesas e cadeiras. Não

tem otoscópio e esfigmomanômetro. Recebe quantidade insuficiente de gaze, soro, esparadrapo

e bisturi descartável.
 

Fixo o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para o cumprimento das obrigações

do item 1 acima, dado a necessidade de realização de obras e outros procedimentos, os

quais demandam maior tempo do ente público demandado para regularização e

cumprimento.
 

No entanto, considerando que as irregularidades apontadas no item 2 se

referem à ausência de insumos e instrumentos indispensáveis ao funcionamento das UBS,

a exemplo de gaze, soro, esparadrapo, bisturi descartável, ataduras, otoscópio, dentre

outros, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização das deficiências apontadas.

Nesse caso, devendo o Município apresentar nos autos documentos demonstrando o
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cumprimento dessas obrigações contidas no item 2, sob pena de multa diária incidindo no

mesmo valor de R$5.000 em caso de não atendimento de qualquer três obrigações

referentes a cada unidade básica de saúde, ficando também limitada ao valor de um milhão

de reais. 
 

Esclareço que a incidência da multa é estabelecida de modo diverso em

relação às obrigações em virtude da natureza dos elementos apontados como faltantes

nas unidades básicas de saúde, sendo os indicados no item 2 insumos e instrumentos

indispensáveis ao seu  funcionamento, razão pela qual também o prazo é distinto.  
 

O valor da multa deverá ser revertido em favor do Fundo Estadual de Proteção dos

Direitos Difusos, instituído pela Lei Estadual nº 10.417/2016, com depósito na Conta-Corrente nº

8156-6, Agência 3846-6, Banco do Brasil.
 

Intime-se o requerido, por mandado, para tomar ciência e dar cumprimento à

decisão.
 

Intime-se a parte autora, por meio eletrônico.
 

Intime-se para ciência e cumprimento desta decisão a Gestora Municipal de

Saúde, bem como a Procuradoria do Município de Imperatriz.
 

As intimações da Gestora Municipal de Saúde e da Secretária Municipal de

Saúde deverão ser feitas via Oficial de Justiça, que cumprirá os mandados dando

preferência para a intimação por meio não presencial, haja vista as medidas de

distanciamento social impostas em virtude da Pandemia da Covid-19.
 

À Secretaria intimará via PJE as partes.
 

Por fim, oficie-se o DENASUS, Conselhos Estadual, Municipal e Nacional de Saúde,

bem como ao Tribunal de Contas do Estado-TCE para ciência e fiscalização das obrigações

impostas nesta decisão quanto ao demandado Município de Imperatriz. Tratando-se de tutela de

interesse coletivo, cujo destinatário é o usuário do serviço público e ante a necessidade de

conferir acesso à informação relevante de decisões judiciais que afetem interesses públicos,

determino que seja dada ampla publicidade à presente decisão, podendo ser divulgado nas

rádios e televisão.
 

Ainda, oficie-se as Secretarias Municipais de Saúde, Administração e Infraestrutura 

para ciência, e, querendo, adote as providências dentro de suas atribuições.
 

Notifique-se a Defensoria Pública Estadual, através de seu núcleo de apoio a saúde

pública, para, ciência e caso queira, adote as providências que entender pertinentes.
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Designo audiência de conciliação para o dia 17/08/2021, às 09:00 horas, por

videoconferência.
 

Comuniquem-se as partes para comparecerem à audiência.
 

As partes ficam cientes de que o link para entrar na sala de audiências virtual da

unidade judicial é: https://vc.tjma.jus.br/ana-715-610, sob pena de aplicação das sanções

processuais cabíveis em caso de ausência injustificada.
 

Caso as partes não tenham condições para acessarem o link para participarem da

audiência por videoconferência, deverão comparecer à 2ª Vara da Fazenda Pública, localizada

na Rua Monte Castelo, nº 296-A, Mercadinho, nesta cidade, com antecedência de, no máximo,

10 (dez) minutos, desacompanhadas de pessoas que não participarão do ato, no intuito de evitar

aglomerações. Na ocasião, deverão usar máscaras que cubra boca e nariz para poderem acessar

as dependências do Fórum.
 

A Secretaria deverá diligenciar para realização da audiência por videoconferência,

intimando as partes com antecedência suficiente para a realização do ato.
 

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

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.
 

Imperatriz/MA, 14 de julho de 2021.
 

 
 

ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ
 

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz
 

 
1 in Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 608-610.
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