
  

 

 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 1/2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, oficiando os Procuradores da 

República signatários, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pelos 

Promotores de Justiça signatários, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 

presentado pelas Procuradoras do Trabalho signatárias, no regular exercício de suas 

atribuições institucionais, com base nos artigos 127, 129, incisos II e III, e 225, caput e § 

3º, da Constituição Federal, nos artigos 5º, inciso III, alínea d, inciso V, alínea a, e 6º, 

inciso VII, alínea b, e XX, da Lei Complementar nº 75/1993, bem como com fundamento 

no disposto na Lei Federal nº 7.347/1985, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

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

nos termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 1º da Lei Complementar n.º 

75/93; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS, em 30 

de janeiro de 2020, declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

–ESPII, dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19); 

CONSIDERANDO que a Nota Técnica Conjunta Nº 1/2020 – 

CES/CNMP/1ª CCR, de 26 de fevereiro de 2020, dispõe a importância da atuação do 

Ministério Público no enfrentamento do COVID-19; 

CONSIDERANDO que o direito à saúde é garantido em diversos diplomas 

normativos internacionais, devidamente incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, 

a exemplo do Pacto Internacional da ONU dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção 

da ONU sobre os Direitos da Criança, Protocolo adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Protocolo de San Salvador), dentre outros; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que 

tem a obrigação fundamental de garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que 



  

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos art. 196 

da Constituição Federal e do art. 2º da Lei 8.080/1990; 

CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde se insere no núcleo 

existencial dos seres humanos (mínimo existencial) e que não pode ficar à mercê de 

escolhas administrativas e orçamentárias discricionárias dos agentes públicos, motivo 

pelo qual a fórmula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar o injusto 

inadimplemento dos deveres estatais de prestação de serviços constitucionalmente 

impostos a Poder Público, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal (ARE 

745.745 AgR/MG, Rel. Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 19/12/2014); 

CONSIDERANDO que a competência administrativa para o fim de prover 

e garantir a indenidade do direito fundamental à saúde é comum da União, Estado e 

Município na forma estrita do art. 23, II, da Constituição Federal, o que pressupõe a 

obrigação de todos e cada um dos entes no envidamento de esforços com o fim de atingir 

tal desiderato, conclusão esta que – sob nenhum aspecto – restou fragilizada ou 

relativizada por conduto da decisão do Supremo Tribunal Federal no bojo do julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6.341, em que meramente se esclareceu que 

a competência legislativa neste âmbito é de natureza concorrente, exortando 

igualmente ação coordenada de todos os entes federados;" 

CONSIDERANDO que compete ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, nos termos do art. 200, II, da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a classificação de pandemia do Novo Coronavírus 

(COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a situação de emergência de 

saúde pública decretada pela Lei nº 13.979/2020, que prevê, em seu art. 3º, a adoção de 

medidas de isolamento, quarentena, realização compulsória de tratamentos médicos 

específicos, estudo e investigação epidemiológica, dentre outros; 



  

CONSIDERANDO o aumento exponencial de casos de COVID-19 na 

cidade de Manaus/AM recentemente, o que levou ao colapso do sistema de saúde local, 

conforme amplamente divulgado na imprensa1; 

CONSIDERANDO o cenário visualizado na capital amazonense no qual 

as reservas de oxigênio hospitalar se esgotaram2, levando à óbito muitos pacientes que 

dependiam do insumo para manutenção da vida; 

CONSIDERANDO que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou, no 

dia 12 de janeiro de 2021, que confirmou a identificação da nova variante da linhagem 

Sars-CoV-2 B.1.1.28 no Amazonas — designada provisoriamente de B.1.1.28 (K417N / 

E484K / N501Y) no Amazonas3; 

CONSIDERANDO a proximidade das cidades do Baixo Amazonas com a 

Manaus, principalmente aquelas que fazem fronteira com o Estado do Amazonas, bem 

como a própria capacidade local dos sistemas de saúde daqueles municípios4; 

CONSIDERANDO fala do Secretário de Governo da Prefeitura de Faro, 

Thiago Azevedo, em entrevista ao Jornal El País, “Nossa reserva de oxigênio está 

zerada. Temos 37 pacientes internados dividindo 11 balas de oxigênio para que nenhuma 

vida seja perdida. Estamos pedindo remédios emprestados, oxigênio, não temos 

recursos. Hoje dependemos de doações, estamos entrando em desespero” (destacou-se)5; 

CONSIDERANDO a conjuntura sociopolítica do Oeste do Pará, onde 

Santarém é cidade-polo – o que faz com que diversos moradores da região busquem 

atendimento médico especializado na rede pública do município, bem como a existência 

de recursos limitados na cidade para atender eventual aumento abrupto de casos tanto nos 

limites do município quanto das cidades vizinhas; 

 
1 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/14/covid-19-manaus-vive-colapso-com-hospitais-

sem-oxigenio-doentes-levados-a-outros-estados-cemiterios-sem-vagas-e-toque-de-recolher.ghtml 
2 http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/justica-obriga-a-uniao-e-o-estado-do-

amazonas-a-adotarem-medidas-imediatas-para-resolver-crise-de-falta-de-oxigenio-no-am 
3 https://portal.fiocruz.br/noticia/amazonas-fiocruz-detecta-nova-linhagem-da-sars-cov-2-e-estado-sofre-

com-falta-de-oxigenio 
4 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/cidades-do-para-na-fronteira-com-amazonas-relatam-

colapso-24843774 
5 https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-18/nossa-reserva-de-oxigenio-esta-zerada-e-estamos-entrando-

em-desespero-colapso-atinge-cidade-do-para.html 



  

CONSIDERANDO que o Sistema de Saúde, não só do Oeste do Pará, mas 

em todo o Estado, já está em iminente colapso, com leitos Unidade de Tratamento 

Intensivo – UTI operando em capacidade máxima ou próxima ao limite; 

CONSIDERANDO que o Estado do Pará somente nos últimos dias (dados 

de 5 a 18/01/2021) teve confirmação de 15.592 (quinze mil, quinhentos e noventa e dois) 

novos casos de COVID-19, bem como o aumento da procura de leitos de Unidade de 

Tratamento Intensivo – UTI dos hospitais6; 

 

RESOLVE RECOMENDAR: 

- ao ESTADO DO PARÁ, na pessoa do Governador do Estado, Helder 

Barbalho, e na pessoa do Secretário de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho Gomes, que 

monitore diligentemente e forneça todo o suporte material e humano necessário para 

implementação das medidas de coordenação determinadas à União, inclusive com a 

inclusão e pagamento de TFD aos usuários que necessitem ser transferidos a outras 

unidades federativa; 

- ao MINISTÉRIO DA SAÚDE, na pessoa do Ministro Eduardo 

Pazuello, que monitore diligentemente e atue de forma coordenada junto ao Estado do 

Pará e aos Municípios do Estado, em especial os do Baixo Amazonas que já apresentam 

indicativos de colapso da capacidade do sistema de saúde, para garantir o abastecimento 

de insumos necessários à garantia do acesso à saúde no que tange a doença COVID-19. 

Servindo esta recomendação como ciência formal da situação dos municípios do Baixo 

Amazonas. 

 

Considerando que a presente recomendação tem como um dos seus 

destinatários Ministro do Executivo Federal, o envio deste deve ser realizado por 

intermédio da Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, motivo pelo qual 

determino o envio de cópia eletrônica àquela Câmara, conforme normativas internas. 

Fixa-se o prazo de 3 (três) dias úteis para que as autoridades informem 

sobre as providências adotadas em razão da presente recomendação. 

 
6 https://agenciapara.com.br/noticia/24424 



  

As medidas recomendadas não excluem outras, ainda mais restritivas, que 

possam vir a ser necessárias. 

A partir da entrega da presente recomendação, seja ela pessoal ou por meio 

eletrônico, o Ministério Público considera seu destinatário como pessoalmente ciente da 

situação acima exposta, sendo, em tais termos, passíveis de responsabilização por eventos 

futuros imputáveis à sua omissão. 

A omissão de resposta no prazo estabelecido será considerada como recusa 

ao cumprimento da recomendação e poderá ensejar a adoção de medidas judiciais 

cabíveis pelo Ministério Público Federal, nas esferas cíveis e criminais. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme 

art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
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