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“Os  direitos  fundamentais  à  vida  e  à  saúde  são  direitos 
subjetivos  inalienáveis,  constitucionalmente  consagrados, 
cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o 
nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa 
humana,  há  de  superar  quaisquer  espécies  de  restrições 
legais.
A Constituição  não  é  ornamental,  não  se  resume  a  um 
museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama 
efetividade real de suas normas.” (Ministro Luiz Fux, STJ)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos  Procuradores  da  República 

signatários,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  com  fulcro  no 

disposto no artigo 129,  inciso III,  da Constituição Federal  de 1988;  no artigo 6º, 

inciso VII, alínea d, da Lei Complementar nº 75/1993; e, ainda, nos artigos 1º, IV, e 

5º,  I,  da Lei  nº  7.347/85,  vem à ilustre  presença de Vossa Excelência,  propor  a 

presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR 

em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede no palácio Antônio Lemos – Praça D. Pedro II, s/n., Cidade Velha, CEP 66.020-

240, Belém/PA, fazendo-o pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

Rua Domingos Marreiros, 690 – Umarizal – Belém/PA  - CEP 66.055-210 - Fone: (91) 3299-0100
www.prpa.mpf.gov.br



I. DOS FATOS

1) DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em face de reclamações formuladas na Procuradoria da República 

no Pará, narrando a existência de falhas na execução do Sistema de Atendimento 

Móvel de Urgência - SAMU/Belém, foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 

1.23.000.001944/2005-67, com vistas à apuração dos fatos. 

Consta  naqueles  autos,  também,  representação  formulada  pelos 

servidores do SAMU, onde são narradas as seguintes irregularidades: 1) desvio de 

verbas  destinadas  à  manutenção  do  SAMU;  2)  nomeação  de  pessoas  sem 

qualificação técnica devida para preenchimento de cargo privativo de profissional da 

área  de  saúde;  3)  nepotismo;  4)  falta  de  material  básico  para  atendimento  nos 

procedimentos de urgência; 5) falta de equipamentos de proteção individual para os 

socorristas; 6) falsificação dos relatórios das atividades do SAMU enviados para o 

Ministério da Saúde, com vistas à obtenção de um volume de recursos maior que o 

devido; 7) frota de ambulâncias em precário estado de conservação/manutenção; 8) 

perda de garantia de fábrica das ambulâncias por responsabilidade da administração 

do  SAMU;  9)  realização  de  atendimentos  fora  dos  padrões  do  SAMU;  10) 

precariedade  das  condições  de  segurança  para  os  socorristas;  11)  limpeza  das 

ambulâncias em desatenção às normas técnicas; 12) improviso de equipamentos 

para atendimento de pacientes; 13) aumento do número de acidentes de trabalho; 

14) cumulação irregular de cargos em comissão; 15) aumento significativo do tempo 

de resgate dos pacientes nos atendimentos de urgência; 16) contratação de mais de 

50 (cinqüenta) motoristas sem concurso público, a título de prestação de serviços; 

17)  suposta  má  gestão  dos  “tickets”  refeição  ofertados  aos  servidores,  com 

apropriação  de  recursos  por  particulares  e  18)  assédio  moral,  com  remoção 

arbitrária e sumária de servidores, bem como redução indevida de salários.

Com o escopo de averiguar a veracidade dos fatos, requisitou-se ao 

Serviço de Auditoria do SUS, em 15/06/2006, a realização de auditoria técnica, cujo 

relatório conclusivo foi protocolado nesta PR/PA em 04/04/2008.
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Foram encaminhadas cópias do relatório em alusão ao Procurador 

da República afeto à improbidade administrativa, bem como ao Ministério Público 

Estadual e Ministério Público do Trabalho, a fim de que tomassem as medidas que 

reputassem pertinentes com relação aos fatos ligados às suas respectivas áreas de 

atribuição. 

Desta  feita,  limita-se  a  presente  Ação  Civil  Pública  a  apontar  as 

irregularidades  estritamente  ligadas  à  prestação  do  referido  serviço  público  de 

saúde, tendo por desiderato a sua adequação aos ideais preconizados por lei. 

2) DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O SAMU

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi criado  em 29 de 

setembro de 2003,  por meio da  Portaria nº 1.864/GM1,   do Ministério da Saúde, 

tratando-se de componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às 

Urgências, que, ao menos em tese, deveria alcançar os municípios e regiões de 

todo o território brasileiro.

A rede SAMU foi criada com a finalidade de funcionar vinte e quatro 

horas  por  dia,  com equipes  de  profissionais  de  saúde  -   médicos,  enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem - com vistas ao atendimento de urgências e emergências 

nas áreas clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica, de saúde mental,  dentre 

outras, diante da necessidade, em tais situações, de prestar o atendimento com o 

transporte  adequado,  encaminhando  os  pacientes  a  um  serviço  integrado  ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Segue  o  organograma  que  deveria  pautar  o  funcionamento  do 

SAMU, nos termos da legislação pertinente:

1 www.saude.ba.gov.br/regulasaude/arquivos/PT%20GM%201864%2029.09.2003.doc 
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A responsabilidade por seu custeio, nos termos do art. 4º da Portaria 

em alusão, é partilhada, de forma tripartite, entre a União, Estados e Municípios, 

correspondendo à União 50% (cinqüenta por cento) do valor estimado para estes 

custos  e  aos  Estados  e  Município  os  50%  (cinqüenta  por  cento)  restantes,  na 

proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada,  em conformidade com a 

pactuação estabelecida em cada Comissão Intergestores Bipartite.

De  acordo  com  a  Portaria  nº  1.864/GM,  criadora  do  SAMU,  o 

Ministério  da  Saúde,  por  intermédio  do  Fundo Nacional  de  Saúde,  deve realizar 

repasses regulares e automáticos de recursos aos respectivos fundos de saúde, 

para manutenção das equipes efetivamente implantadas.

Em Belém do Pará, o SAMU foi qualificado por meio da Portaria nº 

179/SAS/MS2, de 20 de maio de 2004. Posteriormente, em 26 de maio de 2004, foi 

expedida a Portaria nº 1.000/GM3, estabelecendo recursos a serem incorporados ao 

limite  financeiro  anual  da  assistência  ambulatorial  e  hospitalar  (média  e  alta 

complexidade) do Estado do Pará e Município de Belém/PA, habilitado em Gestão 

2 http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2004/PT-179.htm 

3 http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2004/GM/GM-1000.htm  
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Plena do Sistema Municipal,  para o custeio do Serviço de Atendimento Móvel às 

Urgências – SAMU-192.

O limite financeiro estabelecido pela Portaria nº 1.000 foi majorado 

em 06 de janeiro de 2006, pela Portaria nº 30/GM,  em razão da ampliação das 

equipes do componente pré-hospitalar móvel – SAMU, razão pela qual, atualmente, 

os recursos destinados ao custeio do serviço móvel são os seguintes:

Município UF Equipe de Suporte 
Básico

Equipe de 
Suporte 

Avançado

Central SAMU 
192 Físico

Valor Mensal 

R$

Valor Anual

R$

Belém PA 12 03 01 251.500,00 3.018.000,00

Ananindeua PA 03 01 00 65.000,00 780.000,00

Marituba PA 01 00 00 12.500,00 150.000,00

Benevides PA 01 00 00 12.500,00 150.000,00

Total 17 04 01 341.500,00 4.098.000,00

Cumpre ressaltar que o Ministério da Saúde já investiu, na Região 

Metropolitana  de  Belém,  aproximadamente,  R$  3.900.000,00  (três  milhões  e 

novecentos  mil  reais)  na  compra  de  ambulâncias,  além  de  R$  466.000,00 

(quatrocentos e sessenta mil) na aquisição dos equipamentos.

3) DA AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

Nos anos de 2004,  2005 e 2006, os recursos destinados ao SAMU 

provieram, quase que exclusivamente,  da União,  o que se comprova a partir  do 

seguinte demonstrativo:

Repasse 2004 2005 2006
2007 

(até mar/2006)

União 625.000,00 3.012.000,00 3.269.500,00 1.006.000,00

Estadual - - 503.000,00 -

Totais: 652.000,00 3.012.000,00 3.774.503,00 1.006.000,00
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No que concerne ao Estado do Pará, muito embora a tabela acima 

transcrita demonstre que o ente federativo deixou, por pelo menos dois anos, de 

efetuar  o  repasse  que  lhe  era  afeto,  tem-se  que,  após  a  expedição  da 

Recomendação nº 07/2008, por este MPF, a Administração Estadual regularizou a 

transferência,  modificando a sua forma de repasse, que passou a ser de fundo a 

fundo, impossibilitando, assim, atrasos. 

Vale consignar que os atrasos em tais repasses sempre foram um 

dos maiores argumentos apresentados pelo Município para justificar as deficiências 

do SAMU, sendo certo que, mesmo com a regularização promovida pelo Estado, 

não houve qualquer melhoria na prestação dos serviços, o que bem evidencia que o 

maior problema do SAMU é a sua gestão4.

Fato é que, em se tratando de custeio tripartite, deveria o Município 

arcar com, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) dos custos. Ocorre que não há 

comprovação nos autos de qualquer contrapartida municipal, a despeito da previsão 

normativa. 

Vale dizer que, ao longo da instrução do apuratório, substrato desta 

demanda,  buscou-se  verificar  a  forma  com que  deveria  ser  instrumentalizado  o 

custeio dos 25% de responsabilidade do Município, sem se lograr êxito.  

Isto porque, nos termos do art. 4º, §2º, da Portaria nº 1.864/2003, a 

especificação dos recursos necessários para o custeio das equipes, cobertos por 

Estados e Municípios,  em conformidade com a pactuação estabelecida em cada 

Comissão Intergestores Bipartite, deveria estar expresso em projetos destinados à 

habilitação do SAMU Belém no Ministério da Saúde. 

Tais  projetos  deveriam incluir  os  mecanismos  de  repasse  destes 

recursos  entre  Estados  e  Municípios,  sendo  instrumentalizados  a  partir  da 

elaboração de Planos Municipais ou Regionais de Atenção Integral às Urgências, 

articulados  ao  Plano  Estadual  de  Atenção  às  Urgências,  aprovados  pelos 

respectivos conselhos de saúde e pela Comissão Intergestores Bipartite.

4 Sequer há notícia nos autos acerca de qualquer providência judicial que tenha sido adotada pelo 
Município com vistas a cobrar do Estado do Pará o pagamento dos repasses não realizados, 
anteriores  a  julho  de  2008,  providência  esta  que,  à  evidência,  não  poderá  ficar  a  cargo  do 
Ministério Público Federal.
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Ocorre que, embora o Estado do Pará tenha apresentado a minuta 

do Plano Estadual de Urgência e Emergência, idêntica medida não foi adotada pelo 

Município de Belém. Aliás, inúmeras foram as tentativas deste parquet em obter da 

Secretaria Municipal de Saúde o Plano Municipal de Atenção às Urgências, sem 

qualquer êxito. Diante da ausência de informações, não se tem notícia do modo com 

que a Prefeitura deve proceder  ao custeio do SAMU, no que tange ao valor da 

contrapartida que lhe é afeto, o que bem demonstra que, provavelmente, o serviço 

móvel de urgência vive às custas tão-somente de verbas da União e do Estado do 

Pará. 

Destarte, torna-se premente, diante de fatos de vultosa gravidade, a 

adoção de medidas judiciais  com o fito  de corrigir  as irregularidades apontadas, 

notadamente quando evidenciado que não há, por parte da Administração Municipal, 

qualquer mobilização no sentido de regularizar o partilha dos custos, nos moldes da 

legislação aplicada.  

4)  DA  FALTA  DE  MATERIAL  BÁSICO  PARA  ATENDIMENTO  NOS 
PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA

O Departamento  Nacional  de Auditoria  do SUS, por  meio do seu 

Serviço de Auditoria, apurou que os equipamentos das Unidades Móveis, definidos 

pela Portaria nº 2.048/GM, tanto nas Unidades de Suporte Básico - USB, quanto nas 

Unidades  de  Suporte  Avançado  -  USA,  rotineiramente,  ESTÃO INCOMPLETOS, 

sendo prática comum, a fim de suprir  as carências, transformar USB em USA, e 

vice-versa,  sendo certo  que,  em regra,  nos  casos em que há risco  imediato  de 

morte, o atendimento deveria ser realizado pelas USA5.

Foi  constatada  a  inexistência  de  equipamentos  nas  Unidades  de 

Suporte  Básico  –  USB,  tais  como:  estetoscópio  e  esfigmomanômetro  aneróide 

adulto  e  infantil,  maleta  de  parto,  kits  com equipamento  de  proteção  individual, 

5  Compete ao médico regulador a determinação da inexistência de risco imediato à vida, pois, uma 
vez determinada a existência do risco, o atendimento competirá às USA. Na ausência de risco 
imediato à vida, o atendimento competirá às USB. Exceções são feitas nos casos, eventuais, em 
que as USA não estejam disponíveis para o atendimento emergencial, devendo este ser realizado 
pela equipe das USB. Neste caso especial, teoricamente, a equipe da USB deveria ser orientada a 
prestar  atendimento  no  local  e  aguardar  a  equipe  da  USA para  completar  o  atendimento  já 
iniciado.
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cobertores,  coletes  refletivos  para  a  tripulação,  lanterna  de  mão  e  conjunto  de 

colares cervicais. Foi verificado que a maleta de urgência encontrava-se incompleta, 

faltando  esfigmomanômetro  infantil,  cânulas  orofaríngeas  de  tamanhos  variados, 

compressas cirúrgicas estéreis, protetores para queimados ou eviscerados.

Nas Unidades de Suporte Avançado – USA, verificou-se a ausência 

dos seguintes equipamentos:  bombas de infusão com bateria e  equipo,  fios-guia 

para intubação, esfigmomanômetro infantil, conjunto de drenagem toráxica, material 

para punção óssea de vários tamanhos, torneira de três vias, coletores de urina, 

protetores  para  queimados  ou  eviscerados,  espátulas  de  madeira,  equipo  para 

bombas de infusão, cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo, 

campo  cirúrgico  fenestrado,  incubadora,  conjunto  de  colares  cervicais  e  kits  de 

equipamento de proteção individual.

Segue transcrição do relatório do SEAUD, no segmento relativo aos 

equipamentos das ambulâncias:

“Constatamos  que  o  cardioversor  só  funciona  com  alimentação 

direta da corrente elétrica dentro da ambulância, a bateria não tem 

autonomia.  Nas  unidades  de  suporte  básico  –  USB  não  existe 

protocolo definido pela responsável técnica médica para utilização 

de  medicamentos,  quando  necessário  é  acionada  a  USA.  Nas 

unidades  de  suporte  avançado  –  USA  não  são  disponibilizados  – 

adrenalina,  epinefrina,  dopamina,  dobutamina;  Psicotrópicos: 

hidantoína;  Medicamentos  para  analgesia  e  anestesia:  fentanil, 

ketalar,  quelecin;  Hioscina;  Dinitrato  de  iossorbitol;  Amiodarona; 

Lanatosídeo C.” 

Informa, ainda, a referida auditoria (fls. 377/378) que um paciente 

deixou  de  ser  atendido  em  razão  da  falta  de  esfigmomanômetro,  equipamento 

constante  do  padrão  mínimo  estabelecido  para  o  atendimento  prestado  pelas 

ambulâncias de suporte básico, conforme previsto na Portaria nº 2.048/GM/MS, Cap. 

IV, Item 3, Subitem 3.2.

Em  razão  da  carência  de  materiais,  apurou-se  a  prática  de 

“improvisar” equipamentos para o atendimento de pacientes, a exemplo da fixação 

com látex da mangueira de oxigênio, da utilização de sondas de alívio em situações 

que deveriam ser manejadas sondas vesicais, além de outras situações.
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A situação caótica que ora se descreve exige resposta imediata. Eis 

o que se pretende alcançar com a presente demanda.

5)  DA FALTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL –  EPI  PARA 
SOCORRISTAS

Conforme  demonstrado  no  relatório  da  auditoria  em  tela,  foi 

adquirido, em 07/06/2005, fardamento destinado à equipe do SAMU, no total de 558 

(quinhentos e cinqüenta e oito) macacões, 279 (duzentas e setenta e nove) botas de 

couro e 279 (duzentas e setenta e nove) camisas brancas. Contudo, constatou-se, 

até o momento da realização da auditoria, ocorrida no início de 2007, a inexistência 

de registros de novas compras de equipamentos de proteção individual. 

Não bastasse a informação de que, em praticamente dois anos, não 

foram  adquiridos  novos  fardamentos  para  a  equipe  do  SAMU,  verificou-se  a 

ausência de outros equipamentos de proteção individual, preconizados pela Portaria 

nº 2.048/GM/MS, quais sejam: óculos, máscaras,  aventais, uniformes e botas. Cabe 

salientar que sequer foram apresentados documentos que comprovassem que tais 

equipamentos foram, em outra oportunidade, adquiridos.

Ora, igualmente merecedor de proteção pelo Parquet é o direito 
ao meio ambiente de trabalho seguro e saudável. Aliás, a prestação do serviço 
móvel  de  urgência  sem as  condições  adequadas  é  situação  que  viola  não 
apenas os interesses de seus servidores, tratando-se de risco efetivo àqueles 
que fazem uso do serviço público.

   

6) DA FROTA DE AMBULÂNCIAS EM PRECÁRIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
E MANUTENÇÃO

De acordo com o relatório do DENASUS, as ambulâncias do SAMU 

apresentam precárias condições de uso, o que foi comprovado a partir das seguintes 

evidências: pneus carecas, painel elétrico interno com defeito, pisos desgastados, 

faróis queimados, sistema de comunicação defeituoso (interna com o salão e com a 

central), equipamentos de segurança quebrados, portas defeituosas, travas da maca 
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com defeito,  cilindro de oxigênio inadequado,  fixado com latex da mangueira  do 

oxigênio,  pranchas de imobilização precárias,  que comprometem a segurança do 

transporte  de  pacientes,  cones  de  sinalização  quebrados,  sistema  giroflex 

danificado, dentre outros.

Bem se diga que a manutenção inadequada gera uma situação em 

cadeia, fazendo com que parte da frota esteja, quase sempre, parada, na oficina 

contratada  pela  Prefeitura,  gerando  déficit  nas  ambulâncias  disponíveis  para  o 

atendimento. É o que doravante será exposto. 

7) DA INSUFICIÊNCIA DO QUANTITATIVO DE AMBULÂNCIAS

De acordo com o relatório  do SEAUD, o número de veículos em 

funcionamento, em 2007, não era suficiente para atender a demanda pelo serviço. 

Verificou-se a inexistência de reserva técnica, além do fato de que os serviços de 

manutenção realizados nas ambulâncias eram apenas paliativos, não se prestando 

à correta solução dos problemas decorrentes do uso, razão pela qual as unidades 

costumam ficar paradas por muito tempo, diante do acúmulo dos defeitos.

Decorrido um ano, a situação recrudesceu.

Com efeito,  em inspeção realizada por este Parquet,  em abril  de 

2008,  constatou-se que o SAMU opera com uma frota reduzidíssima, sendo certo 

que, das 08 (oito) bases de apoio visitadas, apenas uma estava em funcionamento! 

E a causa principal continua a mesma: a Administração Municipal 

prossegue não realizando a correta manutenção das unidades móveis, diante dos 

ordinários  problemas mecânicos  e/ou  nos  equipamentos,  inviabilizando o  regular 

funcionamento  do  serviço.  Vale  frisar  que,  naquela  oportunidade,  11  (onze) 
ambulâncias encontravam-se paradas, em manutenção, em uma oficina!!!

Aliás,  segundo  os  servidores  do  SAMU,  é  situação  recorrente  o 

plantão contar apenas com duas, três ou quatro ambulâncias, fatos comprovados 

pelos documentos de fls. 464/468.

Nos termos do art.  3º,  §3º,  da Portaria  nº  1.864/2003,  a frota de 

ambulâncias do SAMU deve atender à proporção de um veículo de suporte básico à 
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vida para cada grupo de 100.000 a 150.000 habitantes e de um veículo de suporte 

avançado à vida para cada 400.000 a 450.000 por habitantes.

O Município de Belém, segundo o IBGE6,  tem uma população de 

1.408.847 mil  habitantes. Logo, aritmeticamente, necessitaria de uma frota de 14 

Unidades  de  Suporte  Básico  e  3  Unidades  de  Apoio  Avançado  para  suprir  a 

demanda local7.

Segundo  a  Administração  Municipal  (fl.  529),  o  SAMU  conta, 

atualmente, com 13 (treze) USB, 03 USA, 01 (uma) Unidade Aquaviária de Suporte 

Básico e 01 (uma) Unidade Aquaviária de Suporte Avançado8. Assim, uma análise 

perfunctória dos dados resultaria na conclusão de que o quantitativo de unidades 

móveis está dentro do preconizado pelas normas do serviço de urgência. Contudo, 
como já observado, a Prefeitura de Belém deixa de registrar que, diante da 
falta  de manutenção adequada,  parte  dessa frota sequer tem condições de 
funcionamento! 

Desse modo, muito embora o Município de Belém tenha colocado 

em atividade –   com atraso e depois de expedição de Recomendação por este   
MPF   – o quantitativo de 09 ambulâncias DOADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,   

chega-se à conclusão de que estas se prestaram, apenas, a substituir parte da 
frota que já era insuficiente  !!!  

E mais, considerando que a manutenção não é realizada de modo 

adequado, parte destas ambulâncias já apresenta os mesmos problemas das mais 

antigas, o que leva à conclusão de que enquanto não for regulada a manutenção da 

frota, o problema persistirá indefinidamente.

6 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php 

7 Vale ressaltar que, embora o SAMU Belém seja o Coordenador Regional das ações do SAMU 
Metropolitano,  pactuado  entre  os  municípios  de  Belém/Ananindeua/Marituba/Benevides,  cuja 
população,  segundo  o  IBGE,  em 2007,  era  de  2.043.537  (dois  milhões,  quarente  e  três  mil, 
quinhentos e trinta e sete) habitantes, cada município recebe do Ministério da Saúde os recursos 
respectivos à sua população como incentivo ao programa e é responsável sob veículos e equipes 
sob a sua circunscrição, cabendo à Coordenação Regional de Belém apenas a regulação das 
chamadas telefônicas por meio da central 192.

8 Referido quantitativo  já levava em consideração a disponibilização de 09 (nove) unidades novas 
de atendimento, dentre elas 2 USA (Unidade de Suporte Avançado) e 07 (sete) USB (Unidade de 
Suporte Básico), ocorrida em junho do presente ano.
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Logo, em razão da carência de Unidades Móveis em condições de 

uso,  acrescida  pela  correta  regulação  das  equipes  de  atendimento,  mostram-se 

evidenciadas as razões dos atrasos nos atendimentos, conforme vislumbrado em 

quadros demonstrativos, constantes do relatório do SEAUD9.

8) DA LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS EM DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS

Foi constatado pelo DENASUS que a higienização das ambulâncias 

não  está  conforme as  determinações  previstas  na  Portaria  nº  824/MS/GM e  na 

Resolução CFM nº 1.671/2003, constituindo risco significativo à saúde dos usuários 

das unidades de saúde, em completo descaso com as normas de bio-segurança e 

de controle de infecção hospitalar. 

Transcreva-se parte do relatório, neste sentido:

“Não  existe  rotina  definida  para  a  limpeza  e  conservação  das 

ambulâncias, desobedecendo às normas previstas na Portaria nº 824/

MS/GM, de 24 de junho de 1999 e Resolução CFM nº 1.671, de 09 de 

julho  de  2007;  as  ambulâncias  são  lavadas  como veículos  comuns 

pelos auxiliares de serviços gerais, quando solicitado pela equipe de 

saúde; encontramos veículos em uso sujos, com material de curativo 

jogado no chão,  inclusive  com a presença de insetos  (baratas).  A 

equipe  de  auditoria  durante  o  período  “in  loco”,  constatou,  em 

várias  ocasiões,  a  veracidade  da  denúncia.  Foram  encontradas  e 

fotografadas, no interior das ambulâncias: baratas; depósitos de lixo 

sem  tampa,  contendo  lixo  variado;  sujeira  nos  espaços  internos, 

etc.”

Ora, nítido está que o objetivo primordial da presente demanda, para 

a  qual  está  devidamente  legitimado  a  figurar  no  pólo  ativo  o  Ministério  Público 

Federal, é a proteção de um dos direitos individuais e coletivos mais relevantes, que 

resta  violado  com  o  atendimento  precário  oferecido  pelo  SAMU,  na  Região 

Metropolitana de Belém, qual seja, o direito à vida. 

9 Quadro 26 – Demonstrativo de Demora de Atendimento, item 4.1.7, do relatório correspondente à 
auditoria  nº  5394,  constante  do  Procedimento  Administrativo  nº  1.23.000.001944/2005-67,  em 
anexo.
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9) DO EXCESSO DE AGENTES PÚBLICOS VINCULADOS AO SAMU

Como já registrado alhures, uma das alegações apresentadas pelo 

Município de Belém para (tentar) justificar a deficiência do SAMU, a princípio, era a 

de que não havia, por parte do Estado do Pará, o repasse de verbas decorrentes de 

sua  contrapartida  no  custeio  do  serviço  em tela.  Desse  modo,  segundo  o  ente 

municipal, o SAMU sobrevivia apenas com 75% dos recursos que necessitava.

Todavia,  essa justificativa  restou totalmente  esvaziada a partir  do 

momento em que o Estado do Pará regularizou os repasses - julho/2008 - adotando 

a  transferência  de  verbas  na  forma fundo  a  fundo,  fato  este  já  registrado.  Isso 

porque mesmo após os ajustes os serviços continuaram precários.

No entanto, é de salutar importância consignar outra alegação do 

Município  de  Belém  para  explicar  os  problemas  sentidos  pelo  SAMU:  o  valor 

destinado  ao  seu  custeio,  co-financiado  pelos  três  entes  federativos,  não  seria 

suficiente  sequer  para  arcar  com  a  folha  de  pagamento  dos  vencimentos  dos 

servidores do serviço móvel! 

De fato,  a  análise açodada da folha de servidores  vinculados ao 

SAMU, bem como a soma aritmética de seus vencimentos, leva à impressão de que 

os recursos destinados ao serviço são, de fato, insuficientes.

Trata-se, todavia, de uma falácia!

Nos termos da Portaria 1864/GM, o SAMU deve contar com uma 

equipe  diversificada  de  profissionais,  a  saber:  Médicos  Reguladores  e 

Intervencionistas, Enfermeiros, Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem, Motoristas, 

Telefonistas Auxiliares de Regulação e Operadores de Frota.

Contudo,  o  número  de  profissionais  não  deve  ser  aleatório.  As 

normas que disciplinam o SAMU estabelecem critérios para a formação das equipes. 

Registram, por exemplo, que a Unidade de Suporte Básico (USB) deve operar com 

um condutor  e  um técnico/auxiliar  de  enfermagem,  enquanto  que  a  Unidade de 

Suporte Avançado (USA) deve dispor em sua equipe de um médico, um enfermeiro 

e um condutor.

Dessa forma, é razoável que uma unidade de suporte básico conte 

com, aproximadamente, 06 técnicos de enfermagem e 06 condutores, por semana, 
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trabalhando em escalas (ver Certidão de fls. 802).

Assim,  considerando  a  informação  trazida  pelo  Município,  já 

aventada,  de  que  o  SAMU conta  com 14  USB (incluindo  a  ambulancha),  seria 

necessária a contratação de, aproximadamente, 84 técnicos de enfermagem (06 por 

semana, multiplicado por 14).

Entretanto, restou apurado, da leitura da planilha apresentada pelo 

Município de Belém, que estão vinculados ao SAMU-Belém nada mais nada menos 

que 206 técnicos de enfermagem!!! Ora, há evidente excesso de pessoal contratado 

pelo Município!!!

Nem se adentrará nas notícias de que o SAMU foi utilizado como 

cabide de empregos temporários destinados a aliados políticos do Gestor Municipal, 

como informado, em diversas oportunidades, por alguns de seus servidores. Tratam-

se de especulações que devem ser devidamente apuradas na seara competente. 

Entretanto,  independente  da  motivação,  fato  é  que  o  inchaço  na  folha  de 

vencimentos  é  um  dado  objetivo,  o  qual  acentua,  sem  sombra  de  dúvidas,  as 

deficiências do serviço.

Todavia, vale dizer que a solução para tal problema é fornecida pelo 

próprio Ministério da Saúde, qual seja: as portarias de regulamentação do SAMU 

estabelecem critérios mínimos a serem observados pelos gestores. Consignam o 

números de profissionais adequado para o funcionamento das unidades. No caso de 

inobservância,  pelo  Administrador,  deve  o  Município  arcar  com  o  excesso, 
independentemente do valor pactuado para a manutenção do serviço.

Simplificando: se o Ministério da Saúde preconiza que a USB deve 

funcionar com um motorista e um técnico de enfermagem e o Município de Belém, 

ao invés de seguir o padrão, opera uma USB com um motorista e dois técnicos de 

enfermagem10,  deve suportar o ônus dessa inobservância.  Deve, portanto, arcar 
10 Desde a sua implementação, o SAMU Belém vem operando com 02 técnicos de enfermagem em 

cada Unidade de Suporte Avançado, sob a alegação de que o padrão sugerido pelo Ministério da 
Saúde  não  é  suficiente  em termos  práticos.  Afirma  o  Município  de  Belém que  apenas  duas 
pessoas – condutor do veículo + técnico de enfermagem – não são suficientes para carregar as 
macas, que muitas vezes transportam pessoas obesas. Ademais, sustentam que, em razão do alto 
índice de criminalidade em determinados bairros da Capital, deixar a ambulância sem ninguém, 
enquanto condutor e técnico realizam o transporte da vítima, por meio da maca, é conduta não 
recomendável,  com alto  risco  de  ocorrência  de  furto  ou  roubo.  As  razões  apresentadas  pelo 
Município mostram-se até razoáveis. Contudo, como já declinado, uma vez que em razão das 
peculiaridades locais, concluiu pela locação de dois técnicos ao invés de um, deve assumir os 
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com  os  25%  do  custeio  do  SAMU  mais  os  custos  dessa  mão-de-obra 
excedente. Em não suportando, deve, simplesmente, enxugar a folha, por meio dos 

trâmites legais pertinentes.

O que não se pode admitir, portanto, é que o Município de Belém 

utilize o falso argumento de que a deficiência do SAMU decorre de insuficiência de 

recursos! Esse é mais um engodo apresentado pelo ente municipal, devidamente 

rechaçado  pelas  normas  do  Ministério  da  Saúde,  o  que  só  demonstra  o  total 

despreparo  da  Administração  Municipal  em  gerenciar  um  serviço  de  tamanha 

relevância para a população belemense11. 

10. DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS RECOMENDAÇÕES FORMULADAS AO 
MUNICÍPIO DE BELÉM

Mostra-se  imprescindível  a  literal  transcrição  das  recomendações 

formuladas ao Município de Belém pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS 

e por este Ministério Público Federal, cujo cumprimento será objeto dessa Ação Civil 

Pública,  para  que  Vossa  Excelência  tenha  ciência  de  todas  as  irregularidades 

detectadas  na  auditoria  e  na  inspeção,  respectivamente  levadas  a  efeito  pelos 

citados órgãos.

10.1.  DAS RECOMENDAÇÕES FORMULADAS  PELO SERVIÇO 
DE AUDITORIA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA 
DO SUS:

AUDITORIA 5394

(...)

9. RECOMENDAÇÃO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

cursos deste excesso, ao menos enquanto não regulamentado, pelo Ministério da Saúde, do modo 
que entende ser mais coerente.

11 Aliás, cumpre registrar que, se o descaso do Município de Belém para com a saúde fosse limitado 
ao SAMU, os prejuízos, ainda que enormes, seriam de mais fácil correção. Entretanto, é de notório 
conhecimento que a Administração Municipal   vem aniquilando, por total  descaso, os serviços 
públicos de saúde da Capital Paraense. O SAMU, infelizmente, é mais um serviço da lista de 
sucateamento,  o  que  reforça  a  necessidade  de  intervenção  judicial  de  forma  a  exigir  a  sua 
regularização.
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1. Designar formalmente profissional médico como responsável pelas ações do SAMU 192 

conforme previsto na “NORMATIZAÇÃO DA ATIVIDADE NA ÁREA DA URGÊNCIA – EMERGÊNCIA 

NA SUA FASE PRÉ-HOSPITALAR regulamentado através da Resolução CFM nº 1.671, de 09 de 

julho de 2003.

2.  Providenciar  ato  para  a  designação  formal  do  responsável  técnico  pelas  atividades 

médicas  do  serviço:  Sofia  dos  Santos  Vieira  –  médica,  CRM 2486,  e  da  responsável  de 

enfermagem:  Lílian  de  Cassia  Lopes  Pinheiro  –  enfermeira,  COREN  068811,  conforme 

previsto no Item 1, Cap. IV da Portaria nº 2048/GM/MS, de 05/11/2002.

3. Adotar as estratégias constantes Plano Municipal de Atenção às Urgências em Belém, 

aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Belém através da Resolução nº 036/2004 – 

CMS/BEL estabelecidas como pré-requisito condicionante à capacitação de recursos federais 

à implantação do componente pré-hospitalar móvel (Art. 6º, Portaria MS/GM nº 1864).

4. Nomear  titular para a Chefia do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, com 

disponibilidade para exercer de fato as atribuições inerentes a referida função; em razão da 

superposição  de  funções  da  servidora  Maria  Regina  Guapindaia  Maroja  (0070858-012), 

designada para responder pela Chefia do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 

(Portaria nº 87/2007 – GAB/SESMA, de 20/04/07), e a atual Diretora do Departamento de 

Urgência e Emergência da SESMA (nomeada pelo Decreto nº 52.807/2007 – PMB); a contar de 

13.04.07.

5. Atualizar os registros constantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

6. Adequar as instalações físicas do SAMU 192 Belém ao Programa Mínimo para os Ambientes 

de uma Central de Regulação de Urgência, constantes da Resolução RDC/ANVISA nº 50, de 

21 de fevereiro de 2002.

7. Promover a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico hospitalares, 

como é o caso da Incubadora parada e depositada na sala do protocolo.

8. Providenciar a valoração do documento intitulado “PROTOCOLO SAMU METROPOLITANO” 

para sua efetiva publicação.

9. Adequar as chamadas Bases de Apoio do SAMU 192 Belém conforme previsto na Portaria 

GM/MS n°. 2.657/04.

10. Promover a certificação dos profissionais atuantes no sistema pré-hospitalar.

11. Providenciar a transferência da titularidade dos veículos de placas: JFP 5156, JFP 5146, 

JFP 5136, JFP 5126, JFP 5106, JFP 5096, JFP 5086, JFP 5116, JFP 5176 e JFP 5166 que 

permanecem em nome do Ministério da Saúde e regularização de seus licenciamentos.

12. Providenciar a regularização dos licenciamentos dos veículos de placas: JUT 8581, JUT 

3701, JUT 8551, JUT 8631 e JUT 8681; e dos veículos de placas: JUT 8561, JUT 8601, JUT 
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8411,  JUT  8661,  JUT  8651  e  JUT  8531,  não  informados  na  relação  de  Veículos  SAMU 

192/DEUE/SESMA/PMB e constantes da relação anexa do Termo de Doação n°. 089/2004.

13. Promover o inventário patrimonial dos bens e equipamentos do SAMU, para a devida 

identificação (plaquetas) nos mesmos.

14. Adequar as instalações da ambulancha afim de que os serviços prestados à população na 

ambulancha não sejam comprometidos pela falta de privacidade do paciente no ato de 

atendimento.

15. Prover a ambulancha de instalações sanitárias e solucionar o defeito na bomba que 

abastece o reservatório de água.

16. Redimencionar a frota de veículos do SAMU 192 e disponibilizar quantitativo suficiente 

para seu funcionamento adequado.

17. Cumprir a cláusula terceira dos Termos de Doação n°. 051/2004 e n°. 089/2004, para a 

devida  manutenção  nos  veículos;  os  serviços  ora  realizados  são  apenas  de  manutenção 

corretiva.

18. Promover a imediata regularização da documentação das 04 (quatro) Unidades Móveis 

novas, doadas pelo Ministério da Saúde, paradas e sem utilização no estacionamento da 

Central 192 Belém.

19. Corrigir as situações de desvio de função dos assistentes administrativos e auxiliares 

administrativos que executam a tarefa de telefonista e operadores de frota.

20.  Obediência  à  política de “vaga zero” introduzido pela  Portaria/GM/MS/N°.  2048 de 

05/11/2002.

21. Equipar as ambulâncias com os equipamentos constantes do padrão mínimo estabelecido 

para o atendimento prestado pelas ambulâncias de suporte básico, conforme previsto na 

Portaria n°. 2048/GM/MS, de 05/11/2002, Cap. IV, Item 3 – Subitem 3.2.

22. Efetivar o repasse periódico do Estado (art. 4° da PT 1.864/GM, de 29/09/03).

23. Providenciar controle na movimentação dos recursos do SAMU, devido a conta única, ou 

abrir conta específica para melhor transparência;

24. Apresentar sempre que solicitado, documentos à fiscalização, pois a omissão contraria 

as Leis 8.666/93 e 4.320 e LRF n°. 101/2000;

25. Regularizar a contratação de pessoal sem concurso público;

26. Normatizar a gratificação de insalubridade e adicional noturno aos servidores.

27. Fazer constar na apólice de seguros as unidades móveis acobertadas por seguradora, 

para apresentar melhor transparência nos pagamentos efetuados;

AO SAMU
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1.Definir a atividade médico dentro do plantão (regulador ou intervencionista), conforme as 

normas estabelecidas através da Portaria n°. 2048/GM/MS, de 05/11/2002.

2. Operacionalização imediata do atual sistema de gravação digital contínua para registro 

de toda a comunicação efetuada por telefone e rádio conforme estabelecido na Portaria n°. 

824/MS/GM, de 24 de Junho de 1999 e Resolução CFM N°. 1.671, de 09 de julho de 2003;

3. Estabelecer normas de controle para o correto preenchimento e análise das fichas de 

atendimento dos pacientes.

4. Utilizar as ferramentas para operacionalização das Centrais SAMU – 192, definidas pela 

PORTARIA GM N°. 2.657, de 16 de dezembro de 2004, como mecanismos de ação e controle.

5. Reavaliar a eficácia do atual Sistema SBOX do SAMU 192 Belém/PA, salientando que a 

emissão de Relatórios para acompanhamento dos atendimentos realizados, é imprescindível. 

6. Fomentar a capacitação/treinamento e qualificação de todos os servidores do SAMU 192, 

disponibilizando os recursos necessários.

7. Respaldar a Coordenação do SST dando condições para a execução de saúde e de trabalho 

dos  seus  servidores  previstas  no  Protocolo  de  Atendimento  do  Serviço  de  Saúde  do 

Trabalhador. 

8. Corrigir o atual meio de comunicação de ambulancha com a central de regulação que é 

inadequado, o rádio não funciona e o celular não tem cobertura na área. 

9. Promover a imediata vistoria e melhoria das ambulâncias vistoriadas que apresentam 

precárias condições para uso.

10.  Estabelecer  sistema  para  revisão  periódica  das  condições  das  ambulâncias  para  o 

desenvolvimento das atividades.

11. Criar mecanismos de controle e avaliação por profissional habilitado (mecânico) quando 

da solicitação de serviços de consertos, orçamentos e serviços nas ambulâncias e porterior 

confirmação da execução desses serviços.

12. Estabelecer normas de controle e zêlo do patrimônio público e definir fluxos para o 

envio de ambulâncias à oficina contratada; em face da constatação da USB 111, placa JFP 

5156 que se encontrava na oficina SUSPENCAR com todos os equipamentos de atendimento 

inclusive o lixo hospitalar do dia da baixa do veículo.

13. Aplicar e praticar as normas de bio-segurança e de controle de infecção hospitalar que 

constituem risco significativo à saúde dos usuários das unidades de saúde.

14. Estabelecer rotina e fluxo para limpeza e conservação das ambulâncias, desobedecendo 

às normas previstas na Portaria n°. 824/MS/GM, de 24 de junho de 1999 e Resolução CFM 

N°. 1.671, de 9 de julho de 2003;
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15. Aparelhar as USB´s e USA´s dos equipamentos necessários e previstos na Portaria n°. 

824/MS/GM, de 05/11/2002.

16.  Disponibilizar  nas  unidades  de  suporte  avançado  –  USA:  -  adrenalina,  epinefrina; 

dopamina;  dobutamina;  Psicotrópicos;  hidantoína;  Medicamentos  para  analgesia  e 

anestesia: fentanil, quelecin; Hioscina; Dinitrato de isossorbitol; Amiodarona; Lanatosideo 

C.

17. Estabelecer mecanismos visando a obtenção de padrão de qualidade no atendimento 

para  acolhimento  das  chamadas  pelo  TARM;  eliminando  as  filas  de  espera  que  vem 

ocorrendo no SAMU 192 Belém.

18.  Inibir  a  prática  frequente  de  troca  de  plantões  entre  servidores,  o  que  acarreta  a 

precariedade de vínculo com a instituição, contrariando o Art. 6° da Portaria MS/GM n°. 

1.864, de 29 de setembro de 2003.

19.  Promover  a  avaliação  e  controle  das  fichas  de  atendimento,  por  parte  das  chefias 

médica e de enfermagem do SAMU.

20. Definir local apropriado, e rotina para o devido arquivamento e guarda das fichas de 

atendimento do SAMU 192.

21. Promover o correto preenchimento das fichas de atendimento em face da fragilidade e 

inconsistência nas informações dos registros dos atendimentos realizados.

22.  Determinar  o  correto  preenchimento  pelos  médicos  dos  códigos  dos  procedimentos 

realizados nas fichas de atendimento.

23. Compatibilizar a carga horária dos motoristas com os contratos assinados.

24.  Fazer  cumprir  o  que  estabelece  o  contrato  com a  empresa,  para  manutenção  das 

ambulâncias, que se encontra em desacordo com o Edital, contrariando o §1° do art. 54 da 

Lei de Licitação n°. 8.666/93;

25. Controlar a distribuição e recebimento dos Tickets;

Denota-se,  pois,  que,  à  exceção do cumprimento da recomendação 

dirigida  ao  SAMU,  constante  do  item 25,  todas  as  demais  podem ser  exigidas, 

judicialmente,  pelo  Ministério  Público  Federal,  diante  da  não  comprovação  de 

cumprimento por parte do Município de Belém.

10.2.  DAS  RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS  PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL:

RECOMENDAÇÃO nº 07/2008

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República subscrita, 
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no regular exercício de suas atribuições institucionais, e:

(...) resolve recomendar

(...)

à Prefeitura Municipal de Belém, por meio de sua Secretaria Municipal de 

Saúde, visando ao atendimento com as mínimas condições  de qualidade e segurança aos 

pacientes e servidores, que adote medidas no sentido de:

a) disponibilizar, de imediato, para atendimento, as 09 (nove) – 02 (duas) 

USA e 07 (sete) USB -  ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde, em janeiro do ano 

em curso,  haja  vista  o  flagrante  déficit  de  unidades  ambulatoriais  em atividade  na 

Região Metropolitana de Belém; 

b)  redimensionar,  de  imediato,  a  frota  de  veículos  do  SAMU  192, 

disponibilizando o quantitativo suficiente para o seu funcionamento adequado;

c)  promover,  emergencialmente,  a  manutenção preventiva e corretiva 

das unidades móveis paradas em razão de defeito, bem como de equipamentos médicos 

hospitalares destinados ao SAMU;

d) adquirir os equipamentos mínimos não encontrados nas Unidades de 

Suporte Básico, tais como: estetoscópio e esfigmomanômetro aneróide adulto e infantil, 

maleta  de  parto,  kits  com equipamento  de  proteção  individual,  cobertores,  coletes 

refletivos  para  a  tripulação,  lanterna  de  mão  e  conjunto  de  colares  cervicais, 

esfigmomanômetro  infantil,  cânulas  orofaríngeas  de  tamanhos  variados,  compressas 

cirúrgicas  estéreis,  protetores  para  queimados  ou  eviscerados,  dentre  outros 

eventualmente em falta;

e) adquirir os equipamentos mínimos não encontrados nas Unidades de 

Suporte Avançado, tais como:  bombas de infusão com bateria e equipo, fios-guia para 

intubação, esfigmomanômetro infantil, conjunto de drenagem toráxica, material para 

punção óssea de vários tamanhos, torneira de três vias, coletores de urina, protetores 

para queimados ou eviscerados, espátulas de madeira, equipo para bombas de infusão, 

cobertor  ou  filme  metálico  para  conservação  do  calor  do  corpo,  campo  cirúrgico 

fenestrado,  incubadora,  conjunto  de  colares  cervicais  e  kits  de  equipamento  de 

proteção individual, dentre outros eventualmente em falta;

f) obedecer a política de “vaga zero” preconizada pela Portaria/GM/MS nº 

2.048, de 05 de novembro de 2002.

Observa-se, assim, que o Ministério Público Federal utilizou-se dos 

meios extrajudiciais cabíveis de modo a alcançar a eliminação das inúmeras falhas 

detectadas por meio de inspeções técnicas. Entretanto, as medidas administrativas 
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não foram capazes de dar resolutividade ao problema, diante da total inoperância, 

ineficiência e falta de zelo demonstrada pela Administração Municipal.  

11) DAS TRÁGICAS CONSEQUÊNCIAS DO NÃO FUNCIONAMENTO REGULAR 
DO SAMU

Os  efeitos  decorrentes  da  execução  irregular  do  Serviço  de 

Atendimento  Móvel  de  Urgência  são incomensuráveis.  Sabe-se  que o  atraso na 

prestação de atendimento por profissional de saúde é determinante para o êxito ou 

não da ação de salvamento, ainda mais em se tratando de urgência e emergência. E 

mais: não é de difícil percepção que a existência de falhas estruturais no serviço - 

ausência de manutenção regular das unidades, central de telefone com defeito em 

vários períodos do  dia  e  da  noite  impedindo o atendimento do  usuário,  falta  de 

materiais básicos dentro das ambulâncias, unidades e equipamentos sucateados, 

dentre outras inúmeros problemas – é determinante para a sua INEFETIVIDADE!!!

Em outros termos: a população não pode contar com o SAMU!!! 
Ligar  para  o  192,  ao  invés  de  representar  a  busca  por  um  atendimento  certo, 

significa  apostar  em uma espécie  de  loteria,  onde  as  chances  de  “ganhar”  são 

determinadas pela gravidade da situação.  Assim, só os casos gravíssimos têm 
chances de receber atenção,  na medida em que as deficiências do serviço 
impedem o atendimento da integralidade das chamadas!!!

 E, vale dizer: o SAMU é um dos serviços mais universais do SUS! 

Não atende somente pessoas carentes, muito pelo contrário! Do mesmo modo que 

pode atender uma pessoa desprovida de recursos, vítima de um ataque cardíaco, 

poderá  atender  uma  alta  autoridade  vitimada  por  um  acidente  de  trânsito,  isto 

porque uma vítima desacordada não pode alegar que tem plano de saúde!!!

O atendimento,  em um ou noutro caso,  frise-se,  tem idêntica 
relevância!!! O  que  se  busca  demonstrar,  com  tal  exemplo,  é  o  tamanho  da 

demanda do SAMU, o que evidencia que seu gerenciamento deve ser eficiente e 

racional, sob pena de se obrigar a população a conviver com um risco maior do que 

aquele  normalmente  imposto  pela  sociedade moderna.  Ora,  é  aceitável  conviver 

com o risco de se ver acometido, subitamente, por algum problema de saúde, ou 

mesmo ser vítima de um acidente. O que não é tolerável é saber que, na ocorrência 
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de tais situações, estar-se-á fadado à própria sorte de ser ou não atendido pelo 

SAMU, serviço regularmente pago pela União e pelo Estado do Pará,  entretanto 

posto ao relento pelo Município de Belém.

II. DO DIREITO

1) DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

No caso, discute-se a adequação e a regularização do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, cujo custeio, como já aventado, é promovido de 

forma partilhada entre os três entes federados: União, Estado e Município.

A aplicação desse tipo de verba, no âmbito do SUS, por entidades 

municipais,  sujeita-se  à  fiscalização  do  Ministério  da  Saúde,  órgão  federal,  nos 

termos do artigo 33, § 4º, da Lei federal nº 8.080/1990.

Assim, há específico envolvimento da União Federal na espécie, a 

ensejar a competência da Justiça Federal.  Gize-se, aliás,  que, pelas razões que 

serão adiante declinadas, será requerida a sua intimação, para, querendo, integrar o 

pólo ativo da presente demanda, em razão de seu dever legal de exigir a regular 

aplicação dos recursos que repassa ao Município de Belém a título de custeio do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Ademais,  o  entendimento  já  consolidado  no  âmbito  do  Superior 

Tribunal de Justiça atesta que a simples presença do Ministério Público Federal no 

polo ativo da ação já seria suficiente a atrair  a  competência  da Justiça Federal. 

Nesse sentido, veja-se a ementa do TRF da 1ª Região:

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL 

PÚBLICA. RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO MUNICÍPIO 

DE  PORTO  VELHO/RO  PARA  APLICAÇÃO  NA  SAÚDE  DA 

POPULAÇÃO.  TEMPESTIVIDADE  DA  APELAÇÃO. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  CERCEAMENTO  DE 

DEFESA  NÃO  CONFIGURADA.  DESVIO  DE  VERBAS 

22



COMPROVADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA ULTRA 

PETITA. CORREÇÃO DO JULGADO, NO PONTO.

I  -  Apregoa  a  Constituição  da  República,  em  vigor,  que  "o 

Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função 

jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem 

jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e 

individuais  indisponíveis"  (CF,  art.  127,  caput),  arrolando,  entre 

suas funções institucionais,  a  de "promover o inquérito civil  e a 

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (CF, art. 

129,  III).  Nessa linha de determinação, o Ministério  Público 

Federal tem legitimidade ativa para propor ação civil pública 

objetivando  a  defesa  da  correta  aplicação  dos  recursos 

federais destinados a ações voltadas à preservação da saúde 

da população de município.  Preliminar de ilegitimidade ativa ad 

causam do Ministério Público Federal, que se rejeita.

II -  Versando a controvérsia instaurada, nos presentes autos, 

sobre a irregularidade da gestão de recursos repassados pelo 

Governo  Federal  ao  Município  réu,  a  competência  para 

processar  e  julgar  o  presente  feito  é  da  Justiça  Federal. 

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo 

colendo Superior Tribunal de Justiça, a presença do Ministério 

Público Federal, no feito, já justifica, por si só, a competência 

da Justiça Federal, para processá-lo e solucionar a demanda.

III - Afigura-se tempestiva a apelação interposta dentro do prazo 

recursal, contado, no caso, da juntada aos autos do mandado de 

intimação do Município, devidamente cumprido.

IV  -  Não  resta  configurado  a  nulidade  do  processo  por 

cerceamento  de  defesa,  em virtude  do  indeferimento  da  prova 

testemunhal, quer por se encontrar preclusa a discussão sobre a 

matéria,  quer  por  não  se  fazer  necessária,  diante  da  prova 

documental produzida nos autos.
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V  -  Demonstrado  nos  autos  o  desvio  das  verbas  federais 

repassadas ao Município réu para aplicação em ações voltadas à 

saúde  da  população,  merece  amparo  a  pretensão  deduzida  pelo 

requerente, no sentido de que o promovido devolva à conta própria 

de  origem,  os  recursos  indevidamente  transferidos  a  outras 

contas, para finalidades diversas das que se destinam.

VI - Restringindo-se o pedido deduzido na inicial à devolução às 

contas  de  origem  dos  valores  indevidamente  utilizados  pelo 

Município,  caracteriza-se ultra petita  a sentença que condena o 

promovido  a  proceder  ao  ressarcimento  da  União  Federal  das 

verbas desviadas para outras finalidades. Sentença que se corrige, 

no  ponto  em  que  se  apresenta  ultra  petita,  para  se  ajustar  a 

condenação ao pedido formulado pelo autor ministerial.

VII - Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

(TRF  -  PRIMEIRA  REGIÃO.  AC  -  APELAÇÃO  CIVEL  - 

199941000012477/RO. Órgão Julgador: SEXTA TURMA. Data da 

decisão:  17/12/2007.  Documento:  TRF10265628.  Fonte  DJ 

DATA:21/01/2008 PAGINA:182)

Observa-se,  assim,  que  a  execução  irregular  do  SAMU,  serviço 

mantido em 50% (cinqüenta por cento) com recursos do Fundo Nacional de Saúde, 

transferidos pela União, no caso, para o Município de Belém, configura situação que 

se sujeita à esfera de competência da Justiça Federal.

 Nesses termos, a Justiça Federal é competente para processar e 

julgar  a  lide  em  todos  os  seus  aspectos.  Registre-se  outro  julgado,  em  caso 

semelhante:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MALVERSAÇÃO 

DOS  RECURSOS  DESTINADOS  A  FINANCIAR  O  SUS. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA 

DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  LEGITIMIDADE 

PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. 

1. O fato de os Estados e Municípios terem autonomia para 

gerenciar a verba financeira destinada ao Sistema Único de 
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Saúde  não  afasta  a  competência  da  Justiça  Federal  para 

julgar  a  demanda  em  que  se  discute  a  malversação  dos 

recursos, uma vez que é responsabilidade da União Federal 

acompanhar e supervisionar a sua aplicação, nos termos do art. 

33, §4º, da Lei n.º. 8.080/90. 

2.  Destacada  como  função  institucional  do  Ministério  Público 

Federal  a  defesa  do  patrimônio  público  e  social  via  ação  civil 

pública (art. 127, III, da Constituição Federal, c/c o art. 6º, VII, 

b, da Lei Complementar n.º. 75), não há que se perquirir sobre a 

legitimidade ativa do Parquet na presente demanda, cujo objetivo 

é verificar a regularidade da operacionalização do Sistema Único 

de Saúde. 

3.  Sendo  os  recursos  integrantes  do  Sistema  Único  de  Saúde 

gerenciados pela Secretaria Municipal através do Fundo Municipal 

de Saúde, cabe ao Município de Curitiba fiscalizar a alocação e a 

aplicação da verba, de modo que necessária sua presença no pólo 

passivo  da  demanda  para  que  o  mesmo  possa  defender  a 

regularidade  dos  procedimentos  utilizados  pela  administração 

municipal no financiamento dos serviços de saúde prestados por 

entidades a ele conveniadas. 

4. Agravo improvido.

(Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Terceira Turma. AG n.º 

58.121/PR.  Rel.  a  Exma.  Sra.  Juíza  MARGA INGE BARTH TESSLER. 

Julgado em 28.08.2001. Votação unânime. DJU de 19.09.2001, p. 

383).

Não há dúvida, portanto, de que a situação deve ser processada e 

julgada pela Justiça Federal. Tal órgão jurisdicional é o único dotado de competência 

para tanto.

2) DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E DO ESTADO DO 
PARÁ,  PARA,  QUERENDO,   INTEGRAREM  O  PÓLO  ATIVO  DO  PRESENTE 
FEITO
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Considerando que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é 

dever  do  Estado  (União,  Estados  e  Municípios)  promover  o  direito  à  saúde,  o 

Ministério Público Federal, ao promover medidas judiciais exigindo a boa prestação 

de  um serviço  de  saúde,  inclui,  via  de  regra,  os  três  entes  federativos  no  pólo 

passivo da demanda, diante da solidariedade havida entre eles.

No presente caso, entretanto, deve-se abrir uma exceção. Explica-

se: a União Federal e o Estado do Pará  tem cumprido seu dever para com a 
manutenção do SAMU, repassando, regularmente, o valor correspondente a sua 

contrapartida.

Outrossim,  no  caso  da  União  Federal,  exerceu  seu  papel 
fiscalizador,  por meio de seu Serviço de Auditoria - SEAU, do Departamento de 

Auditoria  do  SUS  -  DENASUS,  do  Ministério  da  Saúde,  efetivado  por  meio  da 

Auditoria n° 5394, onde apontou diversas irregularidades na execução do referido 

serviço  de  saúde,  além  de  direcionar  ao  Município  de  Belém  uma  série  de 

recomendações, não observadas, repita-se, como já devidamente descrito.

Logo, não há amparo fático a justificar a presença da União Federal 

e do Estado do Pará no pólo passivo da presente demanda. Ao contrário, incluí-los 

tão-somente  em  razão  da  inequívoca  solidariedade  havida  entre  os  entes 

federativos, no que diz respeito à correta prestação de serviços públicos de saúde, 

violaria, certamente, o princípio da proporcionalidade.

Ora, a proporcionalidade deve pautar a atividade de todo e qualquer 

agente público, na medida em que determina a existência de uma coerência lógica 

entre  uma  situação  posta  e  a  respectiva  solução.  Agir  com  proporcionalidade 

significa nada mais do que agir  conforme as necessidades da coletividade,  com 

legitimidade e economicidade.

Desse modo, resta claro que responsabilizar a União Federal e o 

Estado  do  Pará  pela  não  regularidade  do  SAMU,  no  Município  de  Belém, 

caracterizaria medida despropositada e incoerente, razão pela qual não deve aquele 

ente ser incluído no pólo passivo da presente demanda.

Reitere-se,  todavia,  que  tal  exclusão  é  medida  excepcional, 
diante  da  especificidade  do  caso  concreto,  não  caracterizando,  de  modo 
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algum,  desconsideração  do  PRINCÍPIO  DA  SOLIDARIEDADE  que  rege  o 
sistema de saúde pública.

Por  outro  lado,  embora  não  possa  ser  responsabilizada,  parece 

manifesto o interesse da União Federal e do Estado do Pará em integrar o pólo ativo 

do presente feito.  Como afirmado alhures,  a União Federal  e o  Estado do Pará 

devem exigir  que os recursos que repassam ao Município  de Belém, a título  de 

custeio do SAMU, sejam devidamente aplicados. 

Tanto é que a União realizou, por meio do SEAUD/PA, auditoria no 

referido serviço,  onde restaram identificadas inúmeras irregularidades, bem como 

consignado um rol de recomendações ao Município de Belém, não atendidas, como 

sempre releva repetir.

Desse modo, pugna-se pela intimação da União Federal, por meio 

da  Procuradoria  da  União  no  Estado  do  Pará,  situada na  Avenida  Boulevard 

Castilhos  França,  nº  708,  Edifício  do  Banco Central  do  Brasil  -  BACEN,  quarto, 

quinto e sexto andares, Bairro do Comércio, Belém, Pará, a fim de que se manifeste 

acerca do interesse em integrar o pólo ativo da presente lide. 

O  mesmo  pedido  é  feito  em  relação  ao  Estado  do  Pará,  a  ser 

intimado por meio da Procuradoria-Geral do Estado, com sede na Rua dos Tamoios, 

n° 1671, Batista Campos, CEP 66.025-540, Belém/PA.

3)  DO  CABIMENTO  DA  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  E  DA  LEGITIMIDADE  DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público tem por função precípua a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

nos termos do artigo 127,  caput,  da Constituição Federal. Cabe-lhe, por meio de 

ação civil pública, pugnar pela tutela de interesses difusos e coletivos, consoante 

disposto no artigo 129, inciso III, do mesmo estatuto fundamental. 

Na  espécie,  pretende-se  assegurar  o  normal  funcionamento  do 

Serviço  de  Atendimento  Móvel  de  Urgência,  o  que será  viabilizado por  meio  de 

obrigações de fazer que adiante serão devidamente catalogadas. Por conseqüência, 

busca-se,  sobretudo,  a  garantia  da  regular  aplicação  das verbas  federais  que  o 
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sustenta.  Está-se agindo, em última análise, em prol da saúde pública, direito 
difuso previsto no artigo 196 da Carta Magna.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em casos como esse, o 

Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública. Senão, 

veja-se:

O Ministério Público Federal está autorizado a ajuizar ação 

civil pública na defesa da moralidade pública e também para 

preservar  a  saúde  pública.(...)  Estabelece  o  inciso  III  do 

artigo 129 da Constituição Federal que compete ao Ministério 

Público ‘promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

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

outros  interesses difusos e coletivos’. A previsão acima é a 

mais  genérica  possível  no  que  concerne  ao  interesse  da 

coletividade  e  dela  presume-se  que  a  defesa  do  interesse 

público não tem caráter individualizado. O Sistema Único de 

Saúde é mantido por recursos provenientes da União Federal. 

Seu universo é indeterminado, mas determinável, pois abrange 

toda a população que necessita dos seus serviços,  bem como 

atinge aquelas instituições privadas que almejam dele participar, 

mediante  contrato  ou  convênio.  O  ato  que  se  questiona  é  o  da 

contratação de rede hospitalar privada, no âmbito do SUS, sem o 

devido procedimento licitatório. Daí a legitimação do ora recorrido 

para propor a presente ação, para proteção do patrimônio público.

(Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. RE n.º 244.321/MA. 

Rel. o Exmo. Sr. Min. Maurício Corrêa. DJU de 26.05.1999, p. 46)

Na mesma linha, colha-se recente decisão do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MELHORIA  DE 

ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR. 

OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS 

282/STF E 211/STJ. ART 1º DA LEI Nº 7.347/85.

1. A ausência de emissão de juízo de valor na origem, nem mesmo 
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no  âmbito  dos  embargos  de  declaração,  dos  dispositivos 

processuais  invocados  como  contrariados  implica  ausência  de 

prequestionamento, requisito essencial ao conhecimento do recurso 

especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.

2. A Constituição Federal de 1988 outorgou ao Ministério Público 

funções da maior relevância, atribuindo-lhe um perfil muito mais 

dinâmico do que ocorria no antigo ordenamento jurídico, entre elas 

a competência para a defesa dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (art.  127),  por meio da ação civil  pública (art.  129, 

III).

3. A legislação de regência da ação civil pública garante ao Parquet 

a  utilização  desse  meio  processual  como  forma  de  defesa  do 

patrimônio  público  e  social,  do  meio  ambiente  ou  de  outros 

interesses  difusos  e  coletivos  e  de  interesses  individuais 

homogêneos.

4. É cabível o ajuizamento da presente ação civil pública que 

pugna pela defesa de interesses difusos, considerando-se que a 

tutela  pretendida  –  direito  à  saúde  (art.  6º  da  CF)  –  é 

indivisível,  pois  visa  atingir  a  um  número  indeterminado  de 

pessoas,  ou  seja,  aquelas  que  são  atendidas  pelo  Hospital 

Municipal Souza Aguiar.

5. Apoiado na conclusão do inquérito civil, o pedido formulado pelo 

Ministério Público não se mostra genérico, tampouco está baseado 

em  reparação  de  danos,  porque  consistiu  na  condenação  do 

Município  na  obrigação  de  fazer  novas  contratações,  mediante 

concurso,  para  compor os  quadros  do  Hospital  Souza Aguiar  de 

pessoal da área médica, assim como de renovar os contratos com 

técnicos de manutenção dos equipamentos existentes e compra de 

novos,  como  forma  de  garantir  atendimento  adequado  e 

satisfatório,  com  o  que  se  estará  cumprindo  o  mandamento 

constitucional  de proteção à saúde,  obrigação a que o Município 

vem se omitindo.
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6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP - RECURSO 

ESPECIAL  –  947324.  Processo:  200700975169/RJ.  Órgão 

Julgador:  SEGUNDA  TURMA.  Data  da  decisão:  19/02/2008. 

Documento:  STJ000321035.  Fonte  DJE  DATA:18/04/2008. 

Relator(a) CASTRO MEIRA)

Revela-se, pois, plenamente admissível, no caso, o manejo da ação 

civil pública pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. 

4) DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Não obstante a  competência  quanto aos cuidados da saúde seja 

comum entre os entes federativos,  a  teor  do disposto no artigo 23,  inciso II,  da 

Constituição  Federal, mostra-se  evidente,  no  presente  caso,  que  tanto  a  União 

Federal  quanto  o  Estado  do  Pará  vem  cumprindo  o  seu  papel  com  relação  à 

atribuição que lhes é afeta, em se tratando de Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência, de promover, regularmente, o repasse dos valores que lhe são incumbidos 

a título de custeio do referido serviço.

Contrariamente,  o  Município  de  Belém  vem,  reiteradamente, 

descumprindo  as  exigências  legais  que  regem  a  prestação  do  Serviço  de 

Atendimento à Urgência. 

Consoante depura-se dos autos do Procedimento Administrativo nº 

1.23.000.001944/2008-67,  que instrumentaliza  a  presente  exordial,  muito  embora 

expedidas várias recomendações pelo Ministério da Saúde, por meio de relatório de 

auditoria, bem como pelo Ministério Público Federal, por meio de recomendação, 

não houve, por parte daquele ente federativo, movimentação efetiva a fim de dar 

cumprimento às orientações que lhe foram dirigidas,  apesar  de destinado tempo 

considerável para fazê-lo.

Desse modo, inequívoco se mostra que, por resistir às pretensões 

do Ministério Público Federal, tantas vezes discutidas extrajudicialmente em várias 

reuniões realizadas com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, tratando-

se de gestor pleno do sistema de saúde municipal, deve figurar no pólo passivo da 
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presente  demanda.  Registrados  tais  esclarecimentos  preliminares,  passa-se  à 

consideração do cerne da pretensão deduzida em juízo.

5) DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE

No  direito  constitucional  brasileiro,  notadamente  a  partir  da 

Constituição  Federal  de  1988,  pode-se  afirmar,  sem receio  de  equívoco,  que  a 

saúde é um direito fundamental.

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

direitos  sociais  (art.  6º),  a  saúde  é  definida  como  “direito  de  todos  e  dever  do 

Estado”, a ser garantido mediante a adoção de políticas públicas voltadas para a 

redução  do  risco  de  doença  e  de  outros  agravos  e  para  o  acesso  universal  e 

igualitário  às ações e serviços para sua promoção,  proteção e recuperação (art. 

196).

Neste contexto, em consonância com os princípios constitucionais, é 

assente  que  o  direito  à  saúde,  tal  como  assegurado  na  Constituição  Federal, 

configura direito fundamental de segunda dimensão (geração), compreendendo-se 

nesta  os  direitos  sociais,  culturais  e  econômicos,  caracterizados  por  exigirem 

prestações  positivas  do  Estado,  ou  seja,  este  deve  agir  operativamente  para  a 

consecução dos fins perfilhados na Constituição Federal. Aqui não se trata, como 

nos direitos de primeira dimensão, de apenas impedir a intervenção do Estado em 

desfavor das liberdades individuais. 

A  principal  conseqüência  do  enquadramento  de  uma  norma  na 

categoria  dos  direitos  fundamentais  é  o  reconhecimento  de  sua  supremacia 

hierárquica  –  não  apenas  do  ponto  de  vista  formal,  mas  também  sob  a  ótica 

axiológica – e, conseqüentemente, de sua força normativa diferenciada.

A fundamentalidade de que se revestem tais  princípios não pode 

passar  despercebida  pelo  intérprete,  a  quem  cabe,  através  da  hermenêutica 

especificamente  constitucional,  extrair-lhes  o  significado  que  proporcione  maior 

possibilidade de gerar efeitos práticos.

DANIEL  SARMENTO12,  em  sua  erudita  obra  intitulada  “A 

12  SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen 
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Ponderação de Interesses na Constituição Federal”, assevera que:

“Na verdade, o princípio da dignidade da pessoa humana exprime, em 

termos jurídicos, a máxima kantiana, segundo a qual o Homem deve 

sempre ser tratado como um fim em si mesmo e nunca como um 

meio. O ser humano precede o Direito e o Estado, que apenas se 

justificam em razão dele. Nesse sentido, a pessoa humana deve 

ser  concebida  e  tratada como valor-fonte  do  ordenamento 

jurídico,  como  assevera  Miguel  Reale,  sendo  a  defesa  e 

promoção da sua dignidade, em todas as suas dimensões, a 

tarefa  primordial  do  Estado  Democrático  de  Direito.”  (grifo 

acrescido)

Cumpre  ressaltar,  ainda,  que  o  art.  197  da  Constituição  Federal 

qualifica como de relevância pública as ações e os serviços de saúde. Tal dispositivo 

possui o evidente propósito de realçar, ainda mais, o caráter de essencialidade do 

direito fundamental à saúde na nova ordem constitucional, porquanto todo serviço 

instituído para concretizar um direito fundamental ostenta o caráter de relevância 

pública, independentemente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por meio 

de entes privados.

Comentando  acerca  do  posicionamento  do  direito  à  saúde  como 

matéria  de  extrema  relevância  pública,  asseveram  os  especialistas  em  direito 

sanitário GUIDO IVAN DE CARVALHO e LENIR SANTOS13:

"Ao  qualificar  os  serviços  e  ações  de  saúde  como  de  relevância 

pública, não pretendeu o legislador constituinte dizer que os demais 

direitos humanos e sociais não têm relevância; quis o legislador talvez 

enunciar a saúde como um estado de bem-estar prioritário, fora do 

qual o indivíduo não tem condições de gozar outras oportunidades 

proporcionadas pelo Estado, como a educação, antecipando-se, assim, 

à  qualificação  de  “relevância”  que  a  legislação  infraconstitucional 

deverá outorgar a outros serviços, públicos e privados (...)”

É patente,  pois,  o  dever  do  Estado de disponibilizar  os  recursos 

necessários  para  que  o  direito  subjetivo  dos  indivíduos  à  saúde,  tratado 
Juris, 2002, pp. 98/99.

13 Sistema Único de Saúde – Comentários à Lei Orgânica da Saúde. 3ª edição, Campinas: Editora 
da Unicamp, p. 317.
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extensivamente pela Constituição Federal, seja levado a efeito.  Mas, a prestação 
desse serviço público essencial  deve se dar,  importa não olvidar,  de modo 
imediato, sem que seja admitida qualquer espécie de escusa ou justificativa e, 
ainda, de maneira perfeita e acabada, conforme se depreende do artigo 198 da 
Constituição Federal, alhures descrito. 

Por outro lado, questão de suma importância é a responsabilização 

do Poder Público quando este age em discordância com os princípios que regem a 

Administração  Pública,  pelo  que  estará  obrigado  a  responder  pelos  danos 

efetivamente  engendrados  ou,  até  mesmo,  não  evitados,  vez  que  esse  era  seu 

dever. Quanto a tal ponto, imprescindível lembrar o teor do artigo 37, caput e § 6º, da 

Constituição  Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

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

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre  o  tema,  ensina  o  ilustre  professor  HELY  LOPES 

MEIRELLES14:

“A Constituição atual  usou acertadamente o  vocábulo  agente,  no sentido 

genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, 

todas as pessoas incumbidas da realização de um serviço público, em caráter 

permanente ou transitório.  O essencial  é que o agente da Administração 

haja  praticado  o  ato  ou  a  omissão  administrativa  no  exercício  de  suas 

atribuições ou a pretexto de exercê-las.(...)

Nesta  substituição  da  responsabilidade  individual  do  servidor  pela 

responsabilidade genérica do Poder Público, cobrindo o risco da sua ação ou 

omissão, é que se assenta a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, 

vale  dizer,  da  responsabilidade  sem  culpa,  pela  só  ocorrência  da  falta 

14 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
626/627.
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anônima do serviço, porque esta falta está, precisamente, na área dos riscos 

assumidos pela Administração para a consecução de seus fins”.

E conclui:

“Todo o ato ou omissão de agente administrativo, desde que lesivo e injusto, 

é reparável pela Fazenda Pública, sem se indagar se provém do jus imperii 

ou  do  jus  gestionis,  uma  vez  que  ambos  são  formas  da  atuação 

administrativa”.

Ao  negligenciar  a  obrigação  de  fornecer  o  serviço  móvel  de 

atendimento de urgência, o Município de Belém está colocando em perigo real a 

vida de pacientes, incorrendo em conduta ilícita e violando todo o arcabouço de 

normas relativas ao direito à saúde.

Seguindo tal raciocínio, o Ministro Celso de Mello pontificou:

Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima 

obrigação  de  tornar  efetivas  as  prestações  de  saúde, 

incumbindo-lhe  promover,  em  favor  das  pessoas e  das 

comunidades, medidas - preventivas e de recuperação - que, 

fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade 

viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, 

a Constituição da República.

O  sentido  de  fundamentalidade  do  direito  à  saúde -  que 

representa,  no  contexto  da  evolução  histórica  dos  direitos 

básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes 

das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder Público um 

dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, 

pelas  instâncias  governamentais,  quando  estas  adotarem 

providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação 

efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.

Não  basta,  portanto,  que  o  Estado  meramente  proclame  o 

reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para 

além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele 

integralmente respeitado e plenamente garantido,  especialmente 
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naqueles  casos  em que o  direito -  como o direito  à saúde -  se 

qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o  poder do 

cidadão  de  exigir,  do  Estado,  a  implementação  de  prestações 

positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.

E  que  não  se  venha  falar  em  invasão  da  discricionariedade 

administrativa,  uma  vez  que  essa  prerrogativa  não  concede  ao  administrador  a 

possibilidade de optar por permanecer em situação totalmente ilegal,  visto que a 

única forma de o Município  demandado cumprir  a  lei  é  disponibilizar,  sempre,  a 

melhor prestação de serviços de saúde aos usuários do sistema público que deles 

necessitarem.

Qualquer outro comportamento implica em desobediência às normas 

referidas  nessa  postulação,  o  que  requer  imediata  e  eficaz  atuação  do  Poder 

Judiciário a fim de que cesse esse desrespeito à vida e à saúde dos pacientes de 

urgência e emergência nesta capital paraense.

6) DO DIREITO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

A  Lei  nº  8.080/90,  criada  para  regulamentar  os  dispositivos 

constitucionais  referentes  ao  direito  à  saúde  e  dispor  sobre  o  SUS,  ressalta  os 

valores primordiais que tem a saúde no ordenamento jurídico brasileiro:

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

o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos  de  doenças  e  de  outros  agravos  e  no  estabelecimento  de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Por sua vez, o artigo 7° dessa mencionada lei  estabelece que as 

ações  e  serviços  públicos  que  integram  o  Sistema  Único  de  Saúde  serão 

desenvolvidos  de  acordo  com  as  diretrizes  previstas  no  artigo  198  da  CF/88, 

obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

Art. 7° As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
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- SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 

artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 

princípios: 

I –  universalidade de acesso  aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência;

II  -  integralidade  de  assistência,  entendida  como  um  conjunto 

articulado e contínuo de serviços preventivos e curativos, individuais 

e  coletivos,  exigidos  para  cada  caso  em  todos  os  níveis  de 

complexidade do sistema;

(...)

IV  –  igualdade  da  assistência  à  saúde,  sem  preconceitos  ou 

privilégios de qualquer espécie;

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em 

cada esfera de governo: 

a)  ênfase  na  descentralização  dos  serviços  para  os 

municípios; 

b)  regionalização e  hierarquização da rede de  serviços  de 

saúde; 

(...)

XI  –  conjugação  de  recursos  financeiros,  tecnológicos, 

materiais  e  humanos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito 

Federal  e  dos  Municípios,  na  prestação  de  serviços  de 

assistência à saúde da população.

Além  de  tais  regras  gerais,  diante  da  complexidade  do  Sistema 

Único de Saúde, vários serviços e ações são normatizados de forma específica, por 

meio, sobretudo, de portarias expedidas pelo Ministério da Saúde. Eis o caso do 

SAMU, que tem como espinha dorsal a Portaria 1.864/GM, de 2003.

Insta  salientar,  ainda,  que em 08/12/2008,  o  Ministério  da  Sáude 

editou a Portaria n° 2.970,  que instituiu novas diretrizes técnicas e financeiras 
de  fomento  à  regionalização  da  Rede  Nacional  SAMU  192,  prevendo  a 
possibilidade de majoração do repasse de verbas federais aos entes gestores.

Muito bem. Como já realçado, o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência é um programa que tem como finalidade prestar socorro à população em 
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casos de urgência e emergência. Com o SAMU/192, o governo federal busca reduzir 

o número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as seqüelas decorrentes 

da falta de socorro precoce.

Em  síntese  apertada,  o  programa  deveria  funcionar  da  seguinte 

forma: - o atendimento é realizado em qualquer lugar: residências, locais de trabalho 

e vias públicas; - o socorro é feito após chamada gratuita para o telefone 192; - a 

ligação  é  atendida  por  técnicos  na  Central  de  Regulação  que  identificam  a 

emergência e, imediatamente, transferem o telefonema para o médico regulador;  - 

esse profissional faz o diagnóstico da situação e inicia o atendimento no mesmo 

instante, orientando o paciente, ou a pessoa que fez a chamada, sobre as primeiras 

ações. Ao mesmo tempo, o médico regulador avalia qual o melhor procedimento 

para  o  paciente:  se  o  orienta  a  procurar  um posto  de  saúde;  se  designa  uma 

ambulância de suporte básico de vida, com auxiliar de enfermagem e socorrista para 

o atendimento no local; ou, de acordo com a gravidade do caso, se envia uma UTI 

móvel,  com médico  e  enfermeiro.  Com poder  de  autoridade sanitária,  o  médico 

regulador  comunica  a  urgência  ou  emergência  aos  hospitais  públicos  e,  dessa 

maneira, reserva leitos para que o atendimento de urgência tenha continuidade.

A partir dessa atuação, o SAMU tem um forte potencial para corrigir 

uma das maiores queixas dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que é a 

lentidão no momento do atendimento. Historicamente, o nível de resposta à urgência 

e  emergência  tem  sido  insuficiente,  provocando  a  superlotação  das  portas  dos 

hospitais  e  pronto-socorros,  mesmo  quando  a  doença  ou  quadro  clínico  não  é 

característica de um atendimento de emergência. Essa realidade contribui para que 

hospitais e pronto-socorros não consigam oferecer um atendimento de qualidade e 

mais humanizado.

Assim  é  que  o  SAMU  192  se  apresenta  como  o  principal 

componente  da  Política  Nacional  de  Atenção  às  Urgências15,  que  tem  como 

finalidade proteger a vida das pessoas e garantir a qualidade no atendimento no 

SUS. 

Tal política tem como foco cinco grandes ações:

15 http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Politica%20Nacional.pdf  .
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– organizar o atendimento de urgência nos pronto-atendimentos, 

unidades básicas de saúde e nas equipes do Programa Saúde da Família;

– estruturar o atendimento pré-hospitalar móvel (SAMU 192);

– reorganizar  as  grandes  urgências  e  os  pronto-socorros  em 

hospitais;

– criar a retaguarda hospitalar para os atendidos nas urgências; 

– e estruturar o atendimento pós-hospitalar.

Desse  modo,  todas  as  peculiaridades  relativas  ao  modo  de 

execução, forma de custeio e demais especificidades do SAMU estão previstas na 

Política  Nacional  de  Atenção  às  Urgências,  ressaltando-se  que   as  exigências 

consignadas  nas  recomendações  expedidas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  pelo 

Ministério Público Federal assim o foram devido a tal normatização expressa.

Com isso,  busca-se  demonstrar  que,  no  presente  caso,  o  direito 

fundamental  à  saúde  encontra-se  devidamente  cristalizado  em  normas  legais, 

havendo política pública devidamente institucionalizada.

Em  outras  palavras:  não  se  está  buscando  a  construção  de 
políticas públicas e, sim, exigindo-se a efetivação de uma política pública já 
existente!!!

Aqui,  busca-se  o  cumprimento  de  um  dever  legal  previsto  em 

normas jurídicas específicas, devidamente identificadas na presente exordial. O que 

se pede ao Poder  Judiciário  é  que,  como guardião dos direitos  e  liberdades do 

cidadão,  dê  efetividade  e  eficácia  a  uma  política  pública  já  existente,  mas 
inoperante por problemas visíveis de gestão, dentre outros.

Objetiva-se,  pois,  compelir  o  Município  de  Belém  a  cumprir 

exigências legais, por meio de obrigações de fazer, inexistindo, portanto, qualquer 

possibilidade  de  escolha  entre  o  fazer  e  o  não  fazer,  face  a  inexistência  de 

discricionariedade.

Trocando em miúdos: pretende-se que o Município de Belém apenas 

faça o que é seu dever, observando as normas atinentes ao SAMU, e executando, 

materialmente, todas as medidas necessárias à regularização do referido serviço, de 
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modo que a prestação do serviço atenda ao seu papel constitucional, legal e social. 

Verifica-se,  pois,  que  muitos  dos  problemas  vivenciados  pelos 

Pronto Socorros de Belém, tão noticiados na mídia local,  poderiam ser, não diria 

evitados,  mas  potencialmente  minorados,  caso  o  SAMU  funcionasse  de  forma 

regular e eficaz nesta cidade.

7) DA NECESSIDADE DE MEDIDA LIMINAR

No  caso,  a  tutela  jurisdicional  pretendida  somente  será  de  todo 

efetiva se for prestada, também, em caráter emergencial. 

Urge,  às  escâncaras,  que  se  conceda  medida  liminar,  de  cunho 

antecipatório, na vertente ação civil pública.

A  antecipação  de  tutela,  prevista  no  artigo  273  do  Código  de 

Processo  Civil,  aplica-se  a  toda  e  qualquer  espécie  de  ação  disciplinada  no 

ordenamento jurídico brasileiro. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça proclama:

“Esta  Corte  vem  reiterando  o  entendimento  no  sentido  da 

possibilidade de se conceder a tutela antecipada em qualquer ação 

de conhecimento, seja declaratória,  constitutiva ou mandamental, 

desde que presentes os requisitos e pressupostos legais.” (Superior 

Tribunal de Justiça.  Quinta Turma. RESP n.º 473.072/MG. Rel. o 

Exmo. Sr. Min. José Arnaldo da Fonseca. Julgado em 17.06.2003. 

Votação unânime. DJU de 25.08.2003, p. 358)

A tutela  antecipatória  também é admitida no âmbito  da ação civil 

pública. Sobre o tema, o STJ já decidiu:

“Presente  a  relevância  do  direito  tutelado,  é  perfeitamente 

adequada  a concessão de tutela antecipada no âmbito da ação civil 

pública.” (Superior Tribunal de Justiça. AGA n.º 427.600/PA. Rel. o 

Exmo. Sr. Min. Luiz Fux. Julgado em 19.09.2002. Votação unânime. 

DJU de 07.10.2002, p. 200)

No caso, encontram-se presentes os requisitos para concessão de 

tutela  antecipada.  A verossimilhança  das  alegações  que  sustentam  a  demanda, 
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derivada de prova inequívoca, pode ser observada a partir do exame do arrazoado 

desenvolvido  ao  longo  desta  peça  de  ingresso.  As  normas  jurídicas  e  os 

precedentes jurisprudenciais citados, conjugados ao consistente material instrutório, 

no  qual  se evidenciam as irregularidades apontadas,  devidamente  pontuadas no 

relatório de auditoria do Ministério da Saúde (fls. 336/395), bem como no relatório de 

inspeção  realizado  pelo  Ministério  Público  Federal  (fls.  440/479),  evidenciam  a 

relevância dos fundamentos das afirmações ministeriais, verdadeiramente aptos a 

conduzir à procedência da pretensão deduzida em juízo.

Por  outro  lado,  existe  perigo  de  dano  irreparável  ou  de  difícil 

reparação na espécie. A impugnada atitude do Município de Belém põe em risco o 

normal  desempenho  das  atividades  de  assistência  à  saúde  da  população 

desempenhadas por meio do Serviço de Atendimento de Urgência, sendo que todas 

as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde e pelo  Ministério Público 

Federal encontram amparo nas normas regentes do serviço em tela.

Diante de hipóteses similares, nas quais existe verossimilhança das 

alegações, decorrente de prova inequívoca, e perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação, a jurisprudência não hesita em deferir tutela antecipatória. 

Imprescindível, aliás, consignar que, no caso de descumprimento de 

eventual decisão liminar proferida, deve ser aplicada multa pessoal ao(a) Prefeito(a) 

Municipal e ao(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, nos termos do art.  14, V, do 

CPC.

É que a prática jurídica vem demonstrando que, reiteradamente, as 

decisões que determinam obrigação de fazer ao Poder Executivo restam, via de 

regra,  descumpridas,  em total  afronta  ao  Estado  Democrático  de  Direito  que se 

perfaz,  dentre  outros  aspectos,  pela  garantia  de  que  tanto  o  cidadão  quanto  a 

Administração Pública devem obediência às leis e às decisões judiciais.

A desobediência, nestes casos, tem uma razão de ser. As astreintes 

fixadas para o caso de descumprimento, exeqüíveis,  ordinariamente, após o trânsito 

em julgado  da  sentença,  afetando  tão-somente  o  patrimônio  público  da  pessoa 

jurídica  demandada,  não  atinge  o  seu  desiderato,  qual  seja:  causar  temor  ao 

administrador que, por este motivo, ignoram-nas.  Assim, entende por bem deixá-las 
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ao gosto do tempo e ao sabor dos precatórios.

Assim, coube ao Código de Processo Civil  a  previsão de sanção 

pecuniária  que  pudesse  punir  condutas  desviantes  das  partes  e  dos  demais 

intervenientes da relação processual, incluindo aqueles a quem compete a execução 

da obrigação de fazer ou não fazer, como se verifica da leitura do artigo em alusão:

“Art.  14.  São  deveres  das  partes  e  de  todos  aqueles  que  de 

qualquer forma participam do processo:

(...)  

V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar 

embaraços  à  efetivação  de  provimentos  judiciais,  de  natureza 

antecipatória ou final.

Parágrafo  único.  Ressalvados  os  advogados  que  se  sujeitam 

exclusivamente aos estatutos  da OAB, a violação do disposto  no 

inciso  V  deste  artigo  constitui  ato  atentatório  ao  exercício  da 

jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em 

montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta 

e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo 

paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado 

da decisão final  da causa,  a multa  será inscrita sempre como 

dívida ativa da União ou do Estado.” 

Evidencia-se,  pois,  que  a  referida  multa  tem  caráter  punitivo, 

diferindo-se, portanto, das astreintes, eis porque a sua fixação se torna mais eficaz 

na tentativa de se exigir as obrigações constantes do art. 461 do CPC.

Ademais,  o  Município  de  Belém  vem,  sistematicamente, 

descumprindo decisões judiciais, a exemplo das ordens proferidas nos autos dos 

processos nº 2005.39.00.009619-8 (5ª Vara Federal),  n° 2007.39.00.008412-5 (2ª 

Vara Federal), n° 2008.39.00.006479-9 (1ª Vara Federal)  e n° 2008.39.00.006589-3 

(1ª Vara Federal), todos interpostos pelo Ministério Público Federal com o objetivo 

de  resguardar  a  efetividade  do  direito  à  saúde,  fatos  mais  do  que  aptos  a 

comprovarem que a cominação de multa pessoal é medida salutar, na presente lide, 

em caso de (provável) descumprimento.

Este, aliás, é o entendimento esposado por nossos tribunais, a se 

ver pelo julgado abaixo transcrito:
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“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEMPT OF COURT E 

FAZENDA PÚBLICA.  1.  A  decisão  que  em sede  de  mandado  de 

segurança  impõe  obrigação  de  fazer  é  essencialmente 

mandamental,  sendo  subsidiariamente  substituída  por  perdas  e 

danos, no caso de real impossibilidade de cumprimento, diante da 

interpretação analógica do art. 461 do CPC. 2. O contempt of court 

civil do direito anglo saxão, como meio de coerção psicológica do 

devedor,   decorre  da  concepção  de  que  a  autoridade  do  Poder 

Judiciário é intrínseco à sua própria existência. 3. Provido o agravo 

para que o juiz adote todos os meios capazes de dar efetividade à 

jurisdição,  registrando  que  a  aplicação  de  astreintes  à  Fazenda 

Pública é ineficaz como meio de coerção psicológica, já que sujeitas 

ao regime do precatório. 4. Nas causas envolvendo o erário público, 

a coerção somenteserá eficaz se incidir sobre o agente que detiver 

responsabilidade direta pelo  cumprimento da ordem, reiterada e 

imotivadamente  desrespeitada.”  (Tribunal  Federal  da  2ª  Região. 

Terceira Turma. AG nº 23206/RJ. Rel. o Exmo. Sr. Juiz Ricardo 

Perlingeiro.  Julgado  em  22.05.2001.  Votação  unânime.  DJU  de 

21.08.2001)”  

Destarte, cumpre,  de imediato, ordenar que o Município de Belém 

promova a imediata regularização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 

por meio do cumprimento,  integral,  das recomendações a ele direcionadas, 
constantes do relatório da Auditoria n° 5394 do SEAUD/PA e da Recomendação n° 

07/2008 do Ministério Público Federal,  sob pena de imputação de multa diária, em 

valor estipulado por este juízo, pessoalmente, ao(a) Prefeito(a) Municipal de Belém e 

ao(a) Secretário(a) Municipal de Saúde.

III. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:
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a) a concessão de  MEDIDA LIMINAR que, antecipando a tutela 
pretendida,  determine  que  o  Município  de  Belém  promova  a 

imediata  regularização  do  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de 

Urgência, por meio do cumprimento, integral, das recomendações a 

ele  direcionadas,  constantes  do  relatório  da  Auditoria  nº  5394 do 

SEAUD/PA e da Recomendação n° 07/2008 do Ministério Público 

Federal, sob pena de imputação de multa diária, em valor estipulado 

por este juízo, pessoalmente, ao Prefeito Municipal de Belém e ao(a) 

Secretário (a) Municipal de Saúde;

b)  ao final, mediante sentença, a confirmação da liminar deferida, 

com  a  condenação  do  Município  de  Belém a  promover  a 

regularização do Serviço  de Atendimento Móvel  de Urgência,  por 

meio  do  cumprimento,  integral,  das  recomendações  a  ele 

direcionadas,  constantes  do  relatório  da  Auditoria  n°  5394  do 

SEAUD/PA,  bem  como  das  recomendações  constantes  da 

Recomendação  n°  07/2008  dlo  Ministério  Público  Federal;  e, 

SUCESSIVAMENTE, caso não regularizada a prestação do serviço, 

a  condenação  do  Município  de  Belém à  perda  da  gestão  dos 

recursos federais destinados ao custeio do serviço de atendimento 

móvel  de  urgência  -  SAMU,  transferindo  a  administração  de  tais 

recursos para o Estado do Pará.

IV. DOS REQUERIMENTOS

Por fim, requer:

a)  a  intimação  do  Município  de  Belém  para  que  se  manifeste 

previamente, em setenta e duas horas, sobre o pedido de liminar, 

nos termos do artigo 2º da Lei n.º 8.437/1992;
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b)  a citação do Município de Belém para que responda à vertente 

demanda no prazo legal, sob pena de revelia, nos termos dos artigos 

297 a 322 do Código de Processo Civil;

c) a  intimação da União Federal, por meio da Procuradoria da União 

no Estado do Pará, situada na Avenida Boulevard Castilhos França, 

nº 708, Edifício do Banco Central do Brasil - BACEN, quarto, quinto e 

sexto andares, Bairro do Comércio, Belém, Pará, a fim de que se 

manifeste acerca do interesse em integrar o pólo ativo da presente 

lide;

d) a intimação do Estado do Pará, por meio da Procuradoria-Geral 

do Estado, com sede na Rua dos Tamoios, n° 1671, Batista Campos, 

CEP 66.025-540, Belém/PA, a fim de que se manifeste acerca do 

interesse em integrar o pólo ativo da presente lide;

e)  a  produção de todos os meios de prova em direito  admitidos, 

especialmente  a  juntada  posterior  de  novos  documentos,  a 

realização  de  perícias  e  inspeções  judiciais  e  a  oitiva  de 

testemunhas; 

f)  a  dispensa  do  pagamento  de  custas,  emolumentos  e  outros 

encargos, conforme o artigo 18 da Lei 7.347/85;

g)  a  condenação  da  ré  no  pagamento  de  honorários  periciais  e 

despesas processuais decorrentes da sucumbência;

h)  a  aplicação  dos  benefícios  previstos  no  artigo  172,  §  2º,  do 
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Código de Processo Civil;

i)  a  juntada  dos  autos  do  Procedimento  Administrativo  nº 

1.23.000.001944/2005-67, acostado à exordial.

Atribui-se à causa, para efeitos processuais e fiscais, o valor de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais).

Belém/Pará, 07 de abril de 2009.

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA

PROCURADORA DA REPÚBLICAPROCURADORA DA REPÚBLICA
PROCURADORA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃOPROCURADORA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA

PROCURADOR DA REPÚBLICAPROCURADOR DA REPÚBLICA
PROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO SUBSTITUTOPROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO SUBSTITUTO
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