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Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Comarca de Barreirinhas.

C E R T I D Ã O
CERTIFICO QUE %y

'O REFERIDO É VERDADE E DOlFÉ
BARREIRINHAS (MA) tf/Ç / V

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO, por seu órgão de

execução, Promotor de Justiça abaixo assinado, titular da Promotoria de Justiça de

'Barreirinhas, com endereço na Rua Francisco Chagas, n° 201, Bairro Carnaúba!,

, Barreirinhas/MA, onde receberá intimações e notificações com vista dos autos, no uso de

suas atribuições legais conferidas pelo art. 129, inc. III, da Constituição Federal e art. 1°,

inc. IV e art. 5°, inc. I, da Lei n° 7.347/85, vem perante Vossa Excelência propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

cm face do MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, pessoa jurídica de Direito Público interno, com

endereço na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, s/n°, centro, Barreirinhas/MA,

representada pelo seu Prefeito Municipal. Sr.ALBÉRlCO DE FRANÇA FERREIRA FlLHO>

faz pelas razões de fato e de direito que passa a expor:
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1. DOS FATOS

Atualmente, habita as raias do caos a prestação do serviço da saúde pública

no Município de Barreirinhas pelos seguintes motivos: a um, o único Hospital do

Município, de propriedade de uma instituição sem fins lucrativos (Associação de Proteção

à! Maternidade e à Infância - AMAI) (doe. 1) está com médicos e funcionários em greve

em razão do atraso no pagamento de seus salários por longos 8 meses; a dois, o Município

queda-se inerte na demonstração eficiente à "Comissão Intergestores Bipartite (CIB)" do

Maranhão acerca da real necessidade de alocação de recursos públicos do SUS em

Barreirinhas acima dos R$ 150.252,25 mensais avençados na sua última deliberação na

revisão da "Programação Pactuada e Integrada" (PPI) que estabeleceu a MAC de

Barreirinhas em R$ 1.803.027,00 anuais (doe. 13), antes míseros R$ 958.006,97 anuais

(R$ 79.833,91 mensais); a três, inexistência de hospital municipal; c, por fim, a quatro,

resistência da Administração Municipal em conveniar/contratar com a AMAI para lhe

repassar os recursos que devem remunerar os procedimentos de média e alta complexidade

(MAC) - em Barreirinhas, somente média complexidade, além do atendimento de urgência

e emergência. Tudo, aliás, como sempre ocorreu em Barreirinhas até hoje (does. 4 e 5) por

não se ter Hospital Público na cidade.

Com efeito, já foram realizadas várias reuniões da Diretoria da AMAI (doe.

2) com o Prefeito Municipal na tentativa de se chegar a uma solução para o problema,

inclusive com a participação do Ministério Público, mas todas malograram. O problema,

que foi bem retratado em notificação do médico Raimundo António Figueiredo (CRM

1809), persiste (doe. 16).

Incursionando pelo histórico do que importa para entender a caótica

situação do financiamento da saúde pública local, tem-se como ponto de partida o fato de

que, nos termos dos itens 46 e 48 da "Norma Operacional de Assistência à Saúde/SUS

(NOAS-SUS 01/2001)" (doe. 14), o Município de Barreirinhas se enquadrou na

modalidade de "Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM)", segundo o qual deve

receber diretamente em seu Fundo Municipal de Saúde (FMS) o montante

recursos federais correspondentes ao seu limite de recursos programado na PJ
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Isso significa que, a rigor, haveria uma presunção de equidade e justiça na

distribuição entre os municípios, do montante do SUS reservado ao Estado do Maranhão.

A CIB seria o guardião da promoção dessa equidade. Mas não foi assim! Durante anos,

municípios com a mesma população de Barrcirinhas, como TunTum, recebiam

aproximadamente R$ 900.000,00 mensais fundo a fundo pelo SUS, enquanto que a cidade

portal dos Lençóis Maranhenses, que tem agregada uma população flutuante arrebatadora

em razão do turismo, além do atendimento da população dos municípios circunvizinhos,

recebia do Sistema somente parcos R$ 79.833,91. Uma distorção inexplicável!

Com esse déficit insustentável no financiamento da saúde pública local, as

administrações municipais vinham ao longo do tempo negociando acordos políticos com o

! Estado do Maranhão no sentido de que o financiamento fosse complementado através de

convénios dirctamcnte com a AMAI (does. 7 e 8), proprietária do Hospital. A partir do

Governo Jackson Lago, esdruxulamente, esses convénios passaram a ser firmados com o

Município, com cláusula que obrigava a AMAI na relação jurídica (doe. 9) que com ela

não era cerrada, sendo que, de forma anómala, o Município era quem ditava tudo o que era

necessário em termos de numerário para atender ao financiamento dos "insumos" da

prestação do serviço de saúde: do soro fisiológico aos salários dos médicos. A AMAI e seu

1 1 Hospital São Lucas não eram tidos como prestadores de serviço contratados, mas como
i,
:' destinatários de uma administração às cegas dos recursos complementares do Estado que

leram destinados ao atendimento hospitalar, mas que tinham sua alocação ao livre alvedrio

j do Prefeito. Estranhamente, portanto, por força de um convénio, o prestador do serviço não

i geria a contrapartida do seu trabalho.

Sucedeu que em fevereiro de 2009, findou o último convénio nesses moldes

no valor mensal de R$ 175.000,00, permanecendo somente o valor do repasse fundo a

fundo do SUS, no quantum estabelecido pela CIB, de R$ 79.833,91. Então, o caos se

instalou definitivamente (doe. 3): a verba (fundo a fundo + convénio do Estado) que já era

pouca para atender a demanda local, diminuiu mais ainda (somente o parco recurso fun^o'a

fundo).
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W.
Cabe registrar que cm 31 /08/2009, o próprio Estado do Maranhão, s

reconhecendo a necessidade da complementação da saúde pública em Barreirinhas firmou

convénio com o Município c lhe repassou naquela oportunidade o valor de R$ 350.000,00,

em parcela única, para serem destinados exclusivamente à amortização de dois meses de

débitos da AMAI com seus funcionários, por terem prestado seus serviços de forma

graciosa sem nenhuma remuneração do sistema. A deliberação acerca da aplicação dessa

verba ficou registrada em ata de audiência na sede da Procuradoria do Trabalho cm São

Luís (doe. 12).

Com a assunção da Governadora Roscaria Sarncy, o seu Secretário de Saúde

reuniu a CIB sob nova composição para rcalinhar a distribuição dos recursos do SUS no

Estado do Maranhão, ficando estabelecido que o Município de Barreirinhas receberia

doravante o quantum, ainda módico para a sua realidade de atendimento e capacidade

instalada no Hospital São Lucas, de R$ 150.252,25 mensais.

Mas com a mudança do comando da Administração Municipal em

Barreirinhas o que se vê, porém, é uma resistência do Município em conveniar com a

AMAI/Mospital São Lucas para a prestação de serviços de média e alta complexidade

ambulatorial e hospitalar, muito embora seja o único estabelecimento hospitalar

credenciado em Barreirinhas pelo SUS para oferecer esses serviços (does. 4 e 11). Com

efeito, os R$ 150,252,25 referentes à rubrica da MAC foram depositados na conta do

Fundo Municipal de Saúde de Barreirinhas cm 09/10/2009 e até o momento não foram

utilizados no financiamento da saúde pública (doe. 10).

2. Do DIREITO

2.1 BALIZAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Segundo seu perfil Constitucional, o Sistema Único de Saúde é responsável

pela prestação dos serviços de saúde pública, lendo estabelecido em seu art. 196, que a

saúde é direito de todos e dever do Estado (leia-se União, Estado e Município). E completa

em seu arl. 197: "são de relevância pública as açõcs e serviços de saúde, cabendo aã Poder . . €
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Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,

devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa

física ou jurídica de direito privado".

Adiante no art. 199, o Constituinte de 1988 deixou clara a possibilidade de

participação das entidades privadas na complementação da prestação do serviço de saúde

pública mediante contratos ou convénios, verbis:

"art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§1°. As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo dirctrizes deste,
mediante contrato de direito público ou convénio, tendo
preferência as entidades filantrópicas c as sem fins lucrativos.

O que se vê, portanto, é que no Município de Barreirinhas notoriamente não

há Hospital Público que preste o serviço de média complexidade, cujo recurso vinculado já

consta depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde. Com efeito, em Barreirinhas há

somente o Hospital São Lucas, de propriedade de uma entidade sem fins lucrativos

(AMAI), que está apto a prestar esse serviço, inclusive com crcdenciamento junto ao SUS.

Para esses casos a lei e as decisões reiteradas dos nossos Tribunais autorizam a contratação

da entidade como prestadora de serviços, inclusive com dispensa de licitação em razão da

inexistência de outro estabelecimento que possa ofertar o serviço. Importante reproduzir o

que expressam a Lei n° 8.080/90 e Lei n° 8.666/93 a esse respeito, respectivamente,

sobretudo esta última, diante do fato de o Prefeito de Barreirinhas ter decretado estado de

emergência da cidade (doe. 15).

(Lei n° 8.080/90)
"Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para
garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada
área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos
serviços ofertados pela iniciativa privada.
Parágrafo único. A participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante contrato ou convénio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas,
as sem fins lucrativos terão preferência para participar do/
Únieo de Saúde (SUS).
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Art. 26. Os critérios c valores para a remuneração de serviços c os
parâmetros de cobertura assislencial serão estabelecidos pela
direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no
Conselho Nacional de Saúde."

(Lei n° 8.666/93)
"Art. 24. É dispensável a licitação:
(omissis)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;"

Além do mais, conforme demonstrado pelos documentos fornecidos pela

AMAI, o Hospital São Lucas tem capacidade instalada, equipamentos e leitos para

executar vários dos procedimentos de média complexidade previstos no ANEXO 3A, da

NOAS-SUS 01/2001 (does. 4 e 11).

Por outro lado, possível argumento do Município para não contratar ou

conveniar com a AMAI/ Hospital São Lucas, no sentido de que a Instituição estaria

inadimplente com o INSS, impostos ou dívidas trabalhistas não prospera, pois esse óbice

não deve se impor e sobrepor diante da emergência da contratação de serviço

imprescindível c de responsabilidade do Poder Público, além de que a resolução dessas

pendências não foi implementada ao longo dos últimos meses pela administração da

entidade exatamente porque a Instituição ficou sem qualquer repasse de verba pública, a

titulo de convénio dircto ou por intermédio do Município, desde fevereiro de 2009, em

detrimento de ter sido obrigada a manter o atendimento da saúde pública de Barreirinhas

em virtude de lei, às suas expensas. Nesse diapasão, nada obsta que a exigência de

regularização dessas pendências seja cumprida até o termo final do contrato/convénio,

constando essa obrigação nas suas cláusulas, além de que é de se primar também pelcj,

reconhecimento da supremacia do interesse público primário da saúde pública, que-ji
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na respectiva necessidade do convénio/contrato do Município de Rarrcirinhas com a

AMAI/Hospital São Lucas.

2.2 PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA EFICIÊNCIA i; DA AUTOTUTELA

ADMINISTRATIVA VERSVS CONTROLE DAS POLÍTICAS PUBLICAS

O paradigma do Estado Democrático de Direito inaugurou um novo perfil de

concepção do garantismo estatal, típico do Estado de Bcm-Estar Social, mas que tenta

conciliar as esferas pública e privada num contínuo exercício de adequabilidadc dentro das

tensões sociais e, ao mesmo tempo, tenta impor excelência na oferta dos direitos positivos

à prestação material aos indivíduos através do ideal de eficiência administrativa aliado às

previsões das espécies de controle popular da gestão eficiente da coisa pública.

Esse descortinamento pós-moderno da relação público/privado se

institucionalizou no Brasil através da previsão constitucional do Princípio da Eficiência

como princípio norteador da atividade administrativa c gerenciador da autotutcla do

Estado-adminislração, Além disso, o controle social, também com previsão programática

no texto constitucional, foi contemplado com profunda iniciativa conformadora pelo Poder

Legislativo que instituiu vasta gama de instrumentos de controle social da administração

pública como vctores de redução da gestão à legalidade, na busca de adequação do poder-

dever administrativo à oferta da "melhor política pública".

2.2.1 EFICIÊNCIA

Por força do ao art. 3°, da Emenda Constitucional n° 19/98, a Constituição

Federal de 1988 foi colmatada no caput do seu art. 37 com a previsão do princípio da

eficiência na administração pública, passando a constai- de seu texto que "a administração

pública direta c indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência [...]." (grifo nosso).
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Desta forma, não basta a atividade administrativa convergir com a legalidade

:ios seus atos, não pender à imoralidade ou se furtar à publicidade que proporciona os

instrumentos de controle institucional e popular da gestão, mas, além disso, sob o

paradigma do Estado Democrático de Direito, deve visar sempre "o melhor com o menor".
,

Quer-se dizer, com José Afonso da Silva, que o princípio da eficiência orienta a atividade

administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de

que se dispõe e a menor custo. Rege-se, pois, pela regra da consecução do maior benefício

com o menor custo possível. '

Mas essa relação entre meios e resultados não deve prescindir da perspectiva

jde implementação do princípio da igualdade real entre livres e iguais que, na seara dos
tdireitos sociais, é regida essencialmente pela observância do mínimo existencial à luz do

princípio da dignidade da pessoa humana corno fundamento da Carta de 1988. 2

, Citando Dworkin, Chai expressa bem essa necessidade de "igual respeito ei - .
.consideração" com os administrados como postura do Estado-administração nos governos

democráticos:

O princípio abstraio do igualitarismo é a base de toda concepção
de igualdade - da igualdade de recursos, inclusive. [...] Portanto,
um governo que não democrático está alijado desse processo.
Entretanto, não basta ser um governo liberal no qual a democracia
sê traduza na distribuição igualitária do poder de sufrágio, é
necessário um compromisso com o resultado do processo de
escolha, que trate a todos com igual respeito e consideração. Logo,
Dworkin propõe uma estratégia de continuidade que vincula a
ética e a política, configurando um tipo de liberalismo igualitário
fundado em uma concepção de bem segundo a qual todos os
indivíduos têm um igual valor moral. - Em outras palavras o
governo atua corretamente quando trata igualmente os membros
de uma comunidade política. Ou seja, uma preocupação igual é a
virtude especial e indispensável dos soberanos.3

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005
Constituição Federal, art. lc, inc. III.
CHAI, Cassius Guimarães. Jurisdição constitucional concreta em uma democ
Luís: AMPEM, 2007. 338-339.
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No regime democrático, esse mote da igualdade real eomo padrão raso de

"respeito e consideração" transcenderá às divcrsidades do pluralismo político e se

afigurará, até mesmo no possível exercício alternado_do poder, como ponto suprapartidário

para a promoção adequada das políticas públicas.

Com Barccllos, exaltando a natureza de "princípio" da dignidade c sua

otimizaçao intcrpretativa. vale dizer, cm arremate, que:

|...] em um Kstado democrático c pluralista é conveniente que seja
assim, já que há diversas concepções de dignidade que poderão ser
implementadas de acordo com a vontade popular manifestada a cada
eleição. Nenhuma delas, todavia, poderá deixar de estar
comprometida com essas condições elementares necessárias à
existência humana (mínimo existencial), sob pena de violação de sua
dignidade que, alem de fundamento c fim da ordem pública, c
pressuposto da igualdade real de todos os homens e da própria
democracia." 4

2.2.2 AlTOTUTELA

O poder de autotutela do Estado-administração afigura-se como consectário

lógico do poder-dever de perseguir o interesse público. Com efeito, a par da presunção de

legalidade e de escorreito crivo constitucional, seria um contra-scnso exigir-se prestação

jurisdicional para que os atos administrativos se aperfeiçoassem no âmbito dos

administrados. Quer-sc dizer que, desde que usados os meios necessários na medida da

proibição do excesso, os atos administrativos são auto-executáveis e devem ser garantidos

pelo poder de polícia administrativo. Nesse sentido. lapidar a assertiva de José Augusto

Delgado:

A força especial de auto-exccutoriedade do ato administrativo
deve ser usada com os meios necessários, apenas, para a
consecução dos objetivos a serem alcançados. Ele entra cm acão
sem necessitar de autorização judicial c só sofre qualquer espécie

BARCELLOS, Ana Paula de. Eficácia jurídica dos princípios constitucionais:
Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 194.
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de controle no tocante à sua efetividade se excesso for cometido,
insere-se, nessa forma de aluar, a autotutcla.3

Na seara do poder discricionário, o princípio da autotutcla administrativa

assume contornos de garantia institucional para, como já dito, chancelar juízos de valor

que revelarão as preferências políticas do administrador de como melhor entenda deva ser

contemplado o interesse dos administrados.

Mas a autotutcla não é absoluta e deve pautar-se por imposições do poder

normativo de princípios constitucionais que signifiquem a negação concreta ao excesso de

poder, tanto na modalidade abuso quanto desvio, e que desvelem a lucidez de se admitir,

com Alessi, que nem sempre o interesse público sob o foco da Administração converge

com interesse público sob o foco do administrado [coletividade].6

Em Barreirinhas, à medida que a atual administração nega-se a conveniar com

o único Hospital cadastrado c apto a realizar os procedimentos correspondentes à MAC e

ao atendimento de urgência c emergência hospitalar, afasta o interesse público primário da

atividade administrativa que c encarregada de promover essa acepção o interesse público.

Sobre esse propósito de evitar o mal administrativo, orbita a melhor medida

do princípio da proibição do excesso, no sentido de dizer, com Canolilho, que não deve

primar só por "proibir o arbítrio; é impor, positivamente, a exigibilidade, adequação c

DELGADO, José Augusto. Princípios jurídicos aplicados à licitação. Juris Plenum, Caxias do Sul, 2008.
1CD.

6 Mazzilli cita Renato Alessi para dizer que "nem sempre os governantes fazem o que é melhor para a
coletividade; políticas económicas e sociais ruinosas, guerras, desastres fiscais, decisões equivocadas,
malbaratamento dos recursos públicos e outras tantas acões daninlias não raro contrapõem governantes e

: governados, Estado e indivíduo. Como o interesse do Estado ou dos governantes não coincide
necessariamente com o bem geral da coletividade, Renato Alessi entendeu oportuno distinguir o interesse
público primário (o do bem geral) do interesse público secundário (o modo pelo qual os órgãos da
administração vêem o interesse público); com efeito, em suas decisões, nem sempre o governante atende

i no real interesse da comunidade. O interesse público primário é o interesse social (o interesse da'"'
sociedade ou da coletividade como um todo.1' (MAZZILLI, Hugo Migro. A defesa dos intereí^í d^tísos
em juízo. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 4.1).
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i^[u
proporcionalidade dos actos dos poderes públicos em relação aos fins que eles prosseguem. * /

Trata-se, pois, de um princípio jurídico-material de justa medida."7'8

K nesse contexto que se impõe a exegese de que a autolulela administrativa

deve passar pelo crivo do princípio da eficiência enquanto norma cogente de síatus

constitucional. A exemplo disso, não bastará alocar verbas para "contemplar" o direito

social da saúde se o modelo de gestão [ou inexistência dele] não alcançará o interesse

público pelo melhor viés e com resultados que signifiquem a promoção de uma saúde de

qualidade. Mas para essa busca, o Estado Democrático de Direito vai ainda adiante, pois

não se contenta com a presunção de que o administrador sempre fará coincidir o interesse

público primário [intercssc-coletividade] com o secundário [interesse-administração]; mais

do que isso, exige participação proativa dos atores sociais na reílexão acerca das tensões

geradas pela busca da equiprimordialidade entre público e privado, proporcionada

principalmente pelo uso dos instrumentos de controle e participação popular na gestão

pública.

Mas dentre todos os instrumentos de controle, avulta necessário pontuar,

para o caso concreto, o controle jurisdicional dos atos administrativos que não contemplam

o interesse público primário.

Com efeito, o ordenamento jurídico oferece uma forma cfica/. de controle do

Poder Discricionário que possa significar, màxime no campo dos direitos sociais, a redução

dos atos da administração pública à legalidade e à adequação aos princípios normativos da

Constituição Federal, qual seja o exercício dos instrumentos judiciais à disposição dos

afetados diretos ou de seus substitutos processuais. Nessa seara, encontram-se a ação

popular , o mandado de segurança10 e o habeas áaiax. Entretanto, não há dúvidas de que o

7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra:
Almedina, 1999. p. 1091.

8 No âmbito da tipologia das regras, mas com o mesmo objctivo de contenção das arbitrariedades
administrativas, o autor acrescenta que como normas determinadoras de fins e tarefas do Estado
entendem-se aqueles preceitos constitucionais que, de uma forma global c abstraia, fixam essencialmente
os fins e as tarefas prioritárias do listado. Algumas normas fixadoras de fins ou tarefas estão relacionadas—^
com a realização e garantia dos direitos dos cidadãos, sobretudo com os direitos econômicps^rpciáís c /
culturais. (CANOTILHO, op. cit., p. 1097). / vx '

9 Lei n° 4.717/65.
>
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[3
instrumento que mais contempla os interesses transindividuais em juízo é a ação civil

pública.

Prevista originalmente na Lei de Políticít Nacional do Meio Ambierne*~

exclusivamente para assegurar a reparação e indcnização em razão de danos ambientais

aferidos inclusive sob responsabilidade ob/ctiva, a ação civil pública1 '1 já vinha sendo

objeto de intensos estudos desde o início da década de 80, sobretudo por membros do

,Ministério Público de São Paulo, inaugurando-se os debates em 1980 a partir do Grupo de

Estudos de Ourinhos, coordenado pelo Promotor de Justiça José Fernando da Silva Lopes.

Em seguida, as reflexões foram amadurecidas no sentido de que urgia a necessidade de um

instrumento eficaz de judicialização da tutela colctiva, inclusive com previsão de um

instrumento prévio de investigação cível no âmbito do Ministério Públ ico 1 4 capa/ de

colacionar, com poder de coerção, dados suficientes a formar o suporte de convicção para

o manejo dessa ação. Em 1983, no XI Seminário Jurídico de Grupos de Esiudox do

Ministério Público de São Paulo, um grupo de Promotores de Justiça formado por António

Augusto Mello de Camargo Ferra/,, Edis Milaré e Nelson Nery Júnior apresentou uma

minuta de projeto de lei ~ , que em 1985 foi quase integralmente acolhida nas discussões do

Poder Legislativo quando da elaboração do texto e votação da Lei da Ação Civil Pública

(Lei n° 7.347/85).

No texto original, a Lei n° 7.347/85 previu um rol exaustivo16 de interesses

transindividuais passíveis de proteção pela via da ação civil pública. Hm seguida, esse rol

foi estendido, mas certamente a contribuição legislativa mais significativa para a

Lei n° 1.533/51.
Lei n° 9.507/97.
Lei n° 6.938/81, art. 14, §1°: "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indeni/.ar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Públ ico da União e dos Estados terão
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio
ambiente'1.

L Não havia ainda o nomem iuris "ação civi l pública" na Lei da PNMA.

Essas reflexões deram origem ao atual formato do Inquérito Civi l , previsto no art. 7°, § T, da Lei n"
7.347/85.

15 Cf. MAZZILL1, Hugo Nigro. O inquérito civil. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 43-44.
A Lei n° 7.347/85, em seu art. 1°, previa a proteção de danos ao meio ambiente, *io consumidor, aos bens-
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Depois, c\i da Medida Brr5^f!
n° 2.180-35/2001, acrcsccntaram-se a proteção aos danos causados por infração da ordem ecorú%w)§a c da
economia popular e à ordem urbanística. /

''
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fl.
reafirmação da ação civil pública como instrumento de defesa dos interesses /

transindividuais foi o acréscimo do seu art. 21 pela Lei n° 8.078/90, conhecida como

Código de Defesa do Consumidor (CDC), que equiparou à tutela coletiva aberta, os

parâmetros instituídos por aquela lei aos direitos do consumidor. Isso significou dizer que

as regras referentes à identificação das espécies de interesses coletivos lato scnsun,

previstas no art. 81 do CDC' estritamente para as relações de consumo, também poderiam

ser aplicadas para os interesses transindividuais em geral'8, inclusive quanto ao direito à

saúde de qualidade, sobretudo quando represente o mínimo existencial.

K exatainente nesse ponto que a ação civil pública interessa ao controle da

discricionariedade administrativa. Com eleito, se com o acertado raciocínio jurídico de

outrora não se esquivava, muito menos hoje se furta ao âmbito da ação civil pública a

defesa da adequada promoção do direito à prestação material da saúde. Com Mancuso, na

escala crescente de coletivização dos interesses transindividuais, a saúde pública de

qualidade ocupa um dos mais pulverizados direitos positivos ao lado dos demais interesses

sociais categorizados pelo autor como interesse "geral" ou "público", que se referem

primordialmente à eoletividade representada pelo F.stado que se exterioriza cm certos

padrões estabelecidos, ou standards sociais, como Bem comum, Segurança Pública 15 '9 e

Educação Pública.

Com essa inovação legislativa, pereceu também qualquer argumento acerca da adequada interpretação do
termo "interesse coletivo" previsto no art. 129. inciso 111. in fim, da Constituição Federal. Hoje, na
doutrina e nos t r ibunais , já há consenso de que essa expressão deve ser tomada no sentido lato, a
contemplar, além dos interesses coletivos slricto sensu, também os interesses individuais homogéneos e
os difusos, mui to embora esies úl t imos tenham sido previstos expressamente no texto constitucional. José
dos Santos Carvalho Filho coloca de forma pontual o desfecho do consenso: "[...J o próprio adjetivo
"coletivos" provoca confusão: embora se .relacionem a uma categoria específica de direitos, é inegável
que os direitos difusos c os ind iv idua i s homogéneos, em última análise, não deixam de ser coletivos em
sentido lato. Há, portanto, confusão quanto á própria nomenclatura dessas categorias, sendo forçoso
reconhecer que se pode fazer referência a direitos coletivos em sentido lato e cm direitos coletivos cm
sentido estrito, estes definidos no art. 81, parágrafo único, II, do Cód. de Defesa do Consumidor, ao lado
dos direitos difusos e dos individuais homogéneos, todos, afinal, figurando como espécies daquela
categoria genérica". (CARVALHO FILHO. José dos Santos. Ação civil pública. Rio de Janeiro: Lúmcn
Júris, 2009. p. 31).

1 Fala-sc em "interesses transindividuais em geral" sob a perspectiva do interesse público-coletividade.
Aquele acerca do qual se pode afirmar com Habermas que "para a práxis de autodeterminação por parte
dos cidadãos no âmbito do listado, accita-se uma base social autónoma que independa da administração'
pública e da mobilidade socioeconômica privada, e que impeça a comunicação política dcaer, tr^gada(

pelo Hstado e assimilada pela estrutura de mercado." (HABHRMAS, Júrgen. A Inclusãp^ao^mro.
278). /

|C} MACUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos. São Paulo: Revista dos Tribunaj^S^C

RUA FRANCISCO CHAUAS, N° 201. B A I R R O C A R N A U B A L , E A K R H I R I N H A S (MA) CEP: 65.590-000'
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O que se vê, portanto, é que a Administração Municipal de Barreirinhas

renuncia à promoção do mínimo existencial no que tange à saúde pública local, pois,

embora esteja com a verba da MAC depositada nas suas contas do FMS, transferidas fundo

a fundo em razão da GPSM, ncga-se a conveniar com o único Hospital autori/ado pelo

SUS a executar esses procedimentos em Barreirinhas, ou melhor, com o único Hospital de

Barreirinhas, a saber, Hospital São Lucas, administrado pela AMAI.

Assim, o poder discricionário do administrador de Barreirinhas fica passível

de controle jurisdicional pela via da ação civil pública sem que isso signifique transgressão

ao princípio da tripartição dos Poderes, pois a autotutela, nesse caso, só seria legítima se

convergisse com o princípio da eficiência administrativa, o que não está ocorrendo diante

da total renúncia da Administração na promoção da prestação material do direito à saúde

pública.

Importante não plvidar, inclusive que como a promoção da saúde é dever do

Estado (CF, art. 196) c a administração dos recursos em Barreirinhas é municipalizada cm

GPSM, o gestor maior do Município, ao negar-se a convcniar/contratar com o Hospital

(CF, art. 199 c Lei n° 8.080/90, art. 24/26), incorre em infração político-administrativa.

sujeita, inclusive, à cassação do seu mandato pelo Poder Legislativo local nos termos do

Dec-Lei n° 201/67, art. 4°, inc. VII, bem como ao seu afastamento para fins de execução de

uma prestação jurisdicional que atenda ao interesse público primário da prestação material

do serviço de saúde pública.

3. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

O art. 461 do Código de Processo Civil (CPC) assevera que "na ação que

tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o jui/ concederá a

tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento" E mais, em seu §4°, a

seguir: "sendo relevante o fundamento da demanda e havendo Justificado receio r..d<r>

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminar menp^o^mé'dian/e

justificação prévia, citado o réu".

"2009 - ANO I N T E R N A C I O N A L DA RECONCILIAÇÃO"
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Afastada aqui a análise da antecipação da tutela com base no art. 273 do

CPC, por se tratar o caso de pedido obrigaciônal, mas sim à luz do texto do art. 461, §4°.

'do mesmo Estatuto, tcm-se por salutar a concessão da antecipação do provimento

•jurisdicional.

Com efeito, sendo certo que o deslinde da presente ação demandará o tempo

necessário para a devida instrução e demais atos próprios do processo até que a decisão

final seja proferida, força ver que aos munícipes de Barreirinhas, bem como à sua

população flutuante em razão do turismo, seja garantido o acesso à saúde pública de

qualidade, sobretudo no que tange à média complexidade, urgência e emergência

hospitalar e outros procedimentos que podem ser executados pelo I lospital São

Lucas/AMAT através de devido convénio/contrato com o Município.

A necessidade da prestação do serviço de saúde .pública urge em

Barreirinhas e. por si só, esse argumento já contempla os requisitos para a concessão da

antecipação de tutela.

Avultando-se, assim, como da maior urgência o firmamento do convénio e

o uso restrito das verbas repassadas fundo a fundo para o Município para custear a MAC, é

que se requer a V. Fixa. desde já que, no uso dos poderes que lhe confere o § 5°, do artigo

461, do Código de Processo Civil, ordene o bloqueio dos depósitos efetuados nas contas do

FMS de Barreirinhas mantidas na agência do Banco do Brasil ou de qualquer outra

instituição bancária, com a especificação de proibição de movimentação por ordem do réu

para outro fim que não o de remunerar a AMAI/Hospital São Lucas pela prestação de

serviços referentes à MAC e outros que lhes sejam contratados no convénio/contrato que,

por ordem desse juízo, deverá o Município de Barreirinhas obrigar-se a travar com a

AMAI, determinando, para tanto, a expedição do respectivo mandado, dirigido ao gerente

do estabelecimento citado.

i Impende gizar que não há que se falar aqui em óbice de concessão de

, antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, pois, como decisão de natureza de medida

! liminar que é, ou seja, que visa a uma prestação jurisdicional garantista i i
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L

vedada pela legislação nos termos do art. 1°, §2°, da Lei n" .8.437/1902 nos casos de acão /

civil pública. Veja-se:

"art. Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder
Público, no procedimento cautclar ou em quaisquer outras ações
de nature/a cautclar ou preventiva, toda vez que providência
semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de
segurança, em virtude de vedação legal.
§ 1° Não será cabível, no juí/o de primeiro grau, medida cautclar
inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade
sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária
de t r ibunal .
§ 2" O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos
processos de acão popular e de acão civil pública."

Além do mais, c corrente na jurisprudência pátria a possibilidade de

concessão antecipação de tutela nessas hipóteses, vcrhis:

EMENTA: TUTELA ANTECIPADA - CONCESSÃO - ENTE
PÚBLICO - PÓLO PASSIVO - SERVIÇO PÚBLICO DE
SAÚDE - PARALISAÇÃO - VERBAS - BLOQUH1O -
EXCEPCIONALIDADE - POSSIBILIDADE - Conquanto a Lei
9.494/97 vede a concessão de tutela antecipada contra ente
público, exsurgc que, em ra/ão do caráter essencial das atividades
referentes a Programas de Saúde Pública, autori/ada se revela a
exccpcionalidade a cmbasar a concessão da tutela antecipada de
bloqueio de parte das verbas depositadas em favor do Município
pelo PSF - Programa de Saúde da Família. Agravo desprovido
(AGRAVO N° 000.214.891-4/00 - COMARCA DE BOCAIUVA -
AGRAVANTF.(S): MUNICÍPIO DE BOCAIUVA
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, PJ DA 1a V. COMARCA DE BOCAIUVA -
RELATOR: EXMO. SR. DÊS. LUCAS SÁVIO V. GOMES)

TRF2-074488) PROCESSUAL CIVIL E MILITAR - AGRAVO
DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM
FACE DA FAZENDA PÚBLICA - CUNHO CAUTELAR -
POSSIBILIDADE - TRATAMENTO MÉDICO - "PERICULUM
IN MORA" INVERSO.
I - A tutela antecipada, conforme os parâmetros traçados peto ait.
273. do CPC, implica cm comprovação inequívoca do direito
vindicado, diversamente do que ocorre com a tutela cautelar que,
mediante a comprovação de requisitos específicos - "fumus boni/'
iuris" e "periculum in mora" - visa a assegurar a efetividácíexfa

RIM FRANCISCO CHAGAS, N ° 201, B A I R U O C A R N A U H A I , B A R R U R I N H A S (MA) CEP; 65.590-000
TKLEFAX: (<J8) 334(M 114 E-MAIL: miARKr. iRiNHAS<®TiiRRA.cow.i iR
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prestação jurisdicional definitiva a outro processo de
conhecimento ou execução.
II - No caso dos autos, o Juízo "a quo" deferiu a tutela de urgência,
com base no disposto no art. 798, do CPC, em face do "pericultim
in mora", haja vista que o autor - soldado do Corpo de Fuzileiros
Navais -, em licença médica psiquiátrica, poderia vir a ser
licenciado do serviço ativo, ao invés de reformado, o que
acarretaria danos irreparáveis a sua família, que não leria
condições de proporcionar-lhe um serviço médico adequado.
III - Em situações análogas a da presente hipótese, a jurisprudência
pátria admite a juridicidade da antecipação de tutela em face da
Fazenda Pública, rechaçando a tese exposta nas razões recursais
nesse pormenor, eis que não há ofensa às Leis n°s 9:494/97, art. I",
4.348/64, art. 5° e 5.021/66, art. 1°. § 4°, por não se tratar a espécie
de concessão de aumento, reclassificação ou extensão de
vantagens a servidor público.
IV - O "pcriculum in mora" inverso é flagrante, eis que a licença
médica deferida c forma de garantia de subsistência do agravado,
devendo o bem jurídico maior - a vida e a saúde do ser humano -
ser prestigiado na hipótese vertente. Sobre o tema: -"(...)
Coexistência dos requisitos da tutela, e inexistência de prejuízo
irreparável para a União, pois se trata da vida, da integridade física
e necessidades primeiras do ser humano que, se não atendidas
provisoriamente pelo Estado, como obrigação constitucional,
restariam delegadas de tal forma, que jamais poderiam ser
resgatadas, caso julgada procedente a ação ao final (...)" (TRF - 4'1
Região - Ag 9704746105. Dês. Fed. Sílvia Goraieb, OJU de
02,09.1998).
V - Agravo improvido.
(Agravo de Instrumento n° 85085/RJ (2001.02.01.036043-8), 4a

Turma do TRF da 2a Região, Rei. Juiz Benedito Gonçalves, j.
01.09.2004, unânime, DJU 30.09.2004).

4. Do PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público requer:

1) pelos argumentos já esposados, que seja concedida antecipaçaj

tutela por esse juízo, inaudita altera par s, para que:

"2009 - ANO ÍNTr .RNAr iONAL DA RECONCILIAÇÃO"
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/
1 1.1) determine ao Município de Barreirinhas, na pessoa de seu Prefeito, /

ique firme convénio/contrato com a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância

í (AMAI) cm 48h, para que os procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial c

i hospitalar (MAC) e atendimento médico de urgência e emergência sejam realizados pelo

Hospital São Lucas de acordo com a sua capacidade instalada, pois é a única unidade

'hospitalar do Município e que está credenciada pela SUS a realizar esses procedimentos,
i
tudo, com dispensa, no ato do contrato/convénio, da exigência de demonstração de

'regularidade fiscal, tributária e outras obrigações legais de adimplcncia por parle da
i
i AMAI, mas com previsão no contrato/convénio de regularização dessas pendências até o

,,seu termo final;

\) determine o bloqueio das verbas depositadas nas contas do Fundo

' 'Municipal de Saúde (FMS) de Barreirinhas, com expedição de ofício ao gerente da

'Agência do Bando do Brasil local, ou de quaisquer outras, que sejam destinadas à

'remuneração dos serviços de média e alta complexidade (rubrica da MAC), urgência e
i
.•emergência, inclusive, o valor de R$ 150,252,25 já depositado a título de MAC, bem como

,.todos os outros depósitos que doravante sejam transferidos fundo a fundo das contas do

iFNS às do FMS do Município de Barreirinhas. e. ainda, qualquer outra verba depositada
i
j que seja originária dos cofres do Estado do Maranhão como complementação do

financiamento da saúde pública cm Barreirinhas, ficando o Município autorizado a

"movimentar referidas verbas somente com a destinaçao de remuneração da AMAI pela

.prestação dos serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (MAC) c de

•atendimento médico de emergência;

i

i 1.3) que, em caso de descumprimenlo da decisão nos termos dos itens
i
i ; l . l e 1.2, que sejam aplicados astreiníes ao Município demandado no quantum de R$

i , 10.000,00 por dia de descumprimento da ordem, valor este a ser revestido em benefício da

própria AMAI para ser aplicado na promoção da prestação material dos serviços de saúde

i'pública à população local, sem prejuízo, ainda, de nos termos do art. 634. do Código de
i 1

1'Processo Civil e para fins de execução, esse juízo determinar o repasse das verbas da MAC
t 1 ' /
iià AMAI para remunerar os serviços que deverão ser efetivamente presladptíJjH a
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supervisão e acompanhamento da Auditoria da Saúde do Município de Barreirinhas,

devendo a AMAI prestar contas mensalmente ao Município da aplicação das verbas;

2) a citação do Município de Barreirinhas, no endereço indicado no

frontispício desta inicial para, querendo, contestar o pedido ora formulado, sob pena de

revelia e de se terem por verdadeiros os fatos aqui articulados;

3) que, nos termos do art. 355, do Código de Processo Civil, o

Município de Barreirinhas, na pessoa de seu Prefeito, exiba nos autos cópia do convénio

firmado como o listado do Maranhão, fundo a fundo, sem contrapartida do Município, no

valor de R$ 2.100.000,00, com prazo de vigência de março de 2008 a fevereiro de 2009;

4) requer que ao final, no mérito e em definitivo, confirmando a

antecipação de tutela antes deferida ou por decisão autónoma, sejam deferidos pedidos

coincidentes com os formulados nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 deste petitório;

Protesta provar o alegado pelos documentos em anexo cuja relação

segue adiante devidamente numerada, pelo depoimento pessoal do Prefeito Municipal de

Barreirinhas, Sr. Albérico de França Ferreira Filho, e pela oitiva da sua Secretária de

Saúde, Ana Carolina Ferreira, bem como do Auditor do Município e ex-Secretário de

Saúde, o Sr. César Roberto Matos dos Santos, podendo todos ser intimados na sede da

Prefeitura Municipal de Barreirinhas. Protesta provar os fatos também através de perícias,

caso necessário, vistorias e todas as demais provas admitidas em direito.

Dá-se à causa o valor de R$ 150.252,25.

Barreirinhas (M/^Q 5>re no/embro de 2009.

José Marc/o Maía Alves
Promo/or de Justiça

"2009 -/AA'0 I N T E R N A C I O N A L DA RF-;r:oNf'[UA[;Áo"
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Documentos anexados:

Estatuto da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (AMAI);
Ata de eleição c posse da atual Dirctoria da AMAI;
Relatório da situação da AMAI e Hospital São Lucas cm 08/05/2009, que se
mantém até os dias atuais;

4) Capacidade instalada do Hospital São Lucas;
5) Demanda do Hospital São Lucas, referente aos anos de 2008 c 2009 até

08/05/2009;
6) Hquipamentos existentes;
7) Contrato de Cessão Gratuita de Uso entre a AMAI e o Estado do Maranhão

(processo n° 5.820/2002-Gerência de Qualidade de Vida), celebrado em
02/09/2002;

8) Convénio n° 09/2006/SES, firmado entre a AMAI e o Estado do Maranhão,
celebrado em 21 /02/2006;

9) Convénio n° 12/2007/SES, firmado entre o Estado do Maranhão e o Município de
Barreirinhas para financiamento da saúde pública com serviços executados pela
AMAl/Hospital São Lucas, celebrado cm 11/06/2007;

10) Comprovante de repasse em 09/10/2009. do valor de RS 150.252.25 do FNS para o
FMS de Barrcirinhas, para financiamento de procedimentos da MAC;

í 1) Comprovante do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde em que consta a
capacidade instalada do Hospital São Lucas devidamente credenciado para
executados serviços de MAC;

12) Ata de audiência junto à Procuradoria do Trabalho da 16a Região, datada de
31/08/2009;

13) Extrato de distribuição de verbas do SUS no Maranhão, segundo a PPI vigente
antes da última alteração promovida pelo Governo Roscaria Sarney/2009;

14) Norma Operacional de Assistência à Saúde/SUS (NOAS-SUS 01/2001);
15) Decreto Municipal n° 01/2009, datado de 30/09/2009, expedido pelo Prefeito

Municipal e que estabelece "listado de Emergência" no Município de Barreirinhas;
16)Notificação do Dr. Raimundo Nonato Figueiredo (CRM 1809) ao Ministério

Público, atestando a situação de descaso crji qu'c se encontra a saúde pública em
Barreirinhas.

Barreirinhas (MA$av5 de ifovembro de 2009.

José MápcioXJàia Alves
Promotor de'Justiça
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