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 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANAJÁS 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 
ANAJÁS-PA. 

 

 

 

 

URGENTE 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pelo Promotor de Justiça que 

esta subscreve, no exercício de suas atribuições legais e infraconstitucionais em defesa da 

saúde, com fulcro no disposto nos artigos 6º, 127, 129, incisos II e II, e 196 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, artigos 1º, inciso IV e 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/85, 

artigos 1º e seguintes da Lei Federal nº 8.080/90, e artigo 25, inciso IV, “a”, da Lei nº 8.625/93 – 

LONMP, vem propor a presente  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA 

 

em face do MUNICÍPIO DE ANAJÁS (05.849.955/0001-31), pessoa jurídica de 

direito público, podendo ser representada por seu Prefeito ou Procurador, com domicílio 

profissional na sede da prefeitura, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passa a expor 

 

1 - DOS FATOS 

 

A presente ação civil pública fora instaurada da notícia de fato nº 000001-

067/2022, baseada em uma reportagem do Portal de Notícias “Ver-o-fato”, onde fora informado 

que o Hospital Municipal de Anajás está há 10 (dez) dias sem médicos, bem como nas 

Unidades Básicas de Sáude _UBS. 

Diante dos fatos, a Promotoria de Justiça de Anajás expediu Ofício nº 

001/2020/MP/PJA solicitando informações ao Secretário de Saúde de Anajás, e em resposta 

fora informado que “ o Município possui dois médicos contratados em especialidade em 

Cirurgia geral e exames de imagem, contando com mais três médicos na atenção básica de 

Saúde – UBS São Francisco e Santo Antônio, atendendo de segunda-feira à quinta-feira, 

pacientes a nível ambulatorial, visto que fazem parte do programa “mais médico” do Governo 

Federal”. 
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Além do mais, o Secretário de Saúde informou que os médicos contratados pelo 

município com especialidade em cirurgia geral, somente atendem a nível hospitalar, urgência e 

emergência e internação. Nenhum dos contratados ficam no período natalino e ano novo, em 

razão de não residirem nesta Urbe, inviabilizando atendimento médico à população Anajaense. 

Com relação aos atendimentos suspensos nas Unidades Básicas de Saúde em 

Anajás, estes foram afetados diante das férias regulares dos médicos do programa do governo 

federal “mais médicos”, conforme informando no Oficio em anexo. 

Insta mencionar que conforme a juntada das certidões anexo, assinada pelo 

servidor lotado neste Órgão, não há médicos nas unidade de UBS e Hospital Municipal, 

restando claro a negligência do poder municipal em desfavor da população Anajaense, visto 

que ainda estamos vivendo em meio a uma pandemia  causada pelo COVID-19, e  ainda há a 

propagação do vírus da influenza A, causada pelo vírus H3N2. 

Diante do exposto, a presente ação civil pública objetiva a condenação do Poder 

Executivo Municipal à adoção de medidas de caráter de urgência, no sentido de obrigar a 

contratar/garantir médicos em sua rede de saúde, de forma que não prejudique os 

atendimentos aos pacientes que procurarem a rede de apoio. 

 

2– DO DIREITO 

 

2. 1. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

A Constituição da República, em seu art. 127, estatui 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". (Grifei). 

Sequencialmente, em seu art. 129, inciso II, enumera como função 

institucional do Ministério Público, o zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as 

medidas necessárias à sua garantia. 

Nesse diapasão, merece ser transcrita a lição de RODOLFO DE CAMARGO 

MANCUSO, retirada de sua obra "Ação Civil Pública, em defesa do meio-ambiente, do 

patrimônio cultural e dos consumidores” (Lei n. 7.347/85 e legislação complementar), 5ª edição, 

rev., atual. e ampliada, Ed. RT, São Paulo: 1997, p. 89, inverbis: 
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... ao Parquet compete a defesa dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. Ou seja, quando for individual o interesse 

ele há de vir qualificado pela nota da indisponibilidade, vale dizer, da 

prevalência do caráter de ordem pública em face do bem de vida 

direto e imediato perseguido pelo interessado. (Grifos apostos). 

 

No mesmo sentido têm sido as decisões dos Tribunais pátrios: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIREITO PÚBLICO À SAÚDE. 

1. Se a sentença não dispõe, ainda, de força para realização dos efeitos 

pretendidos, mas que são ou poderiam ser atribuídos pela tutela emergencial, 

indesviável concluir pela ausência de nexo de prejudicialidade entre a medida 

de urgência e a sentença, o que conserva a utilidade e necessidade do 

recurso movido no desiderato de obter ou cassar tutela antecipatória. 

2. A legitimação do Ministério Público para promover ação civil pública 

buscando a defesa de interesses indisponíveis, ainda que se trate de direito 

individual, encontra-se estribada na Constituição Federal, na legislação 

institucional, na lei que rege a ação civil pública e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

3. Como bem assentado na Constituição da República (art. 196), o direito 

público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível 

assegurada à generalidade das pessoas. Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, de cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos o 

acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 

(Agravo de Instrumento nº 223340/SC (200404010282809), 3ª Turma do TRF 

da 4ª Região, Rel. Juiz Luiz Carlos de Castro Lugon. j. 01.03.2005, unânime, 

DJU 06.04.2005). (Destaquei). 

 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIREITO 

INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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I - O Ministério Público é parte legítima para impetrar mandado de 

segurança em qualquer juízo ou Tribunal, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 

II - A saúde é um direito garantido constitucionalmente, e a omissão do 

órgão responsável em fornecer medicamento necessário ao tratamento do 

paciente constitui falha sanável via mandado de segurança. Decisão 

unânime. 

(Duplo Grau de Jurisdição nº 10880-2/195 (200500636545), 2ª Câmara Cível 

do TJGO, Goiânia, Rel. Des. Marilia Jungmann Santana. j. 16.06.2005, DJ 

08.07.2005). (Sem destaque no original). 

 

Assim, resta evidente que é, o Ministério Público, parte legítima para a 

propositura da presente Ação Civil Pública, que visa a tutela de direito individual indisponível, 

qual seja, o direito à vida e à saúde. 

 

2.2. DO CABIMENTO DESTA AÇÃO 

 

A presente ação visa a proteção do direito à saúde dos pacientes que 

necessitam realizar atendimentos no Hospital Municipal de Anajás e UBS, tendo em vista que 

até a presente data, encontram-se sem profissionais para exercer suas funções, ressalvando-

se que tal direito é indiscutivelmente tão importante, que foi assegurado pela própria 

Constituição da República, pela Constituição Estadual, pela Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor), pela Lei n. 8.080/90, pelo ECA e pelo Estatuto da pessoa com deficiência, 

dentre tantas outras. 

Nesse diapasão, no “Título dos Direitos e Garantias Fundamentais”, capítulo 

“Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”, a nossa Carta Magna assim prevê: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo- se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

Por outro lado, ao tratar dos direitos sociais, o Legislador Constituinte assim 

determinou: 
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

(Grifei). 

 Acerca do assunto, prossegue nossa Carta Magna: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais; 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

(...) 

 

Art. 196.   A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação.  

 

Art. 197.   São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 

ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado. (Sem destaque no original). 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

(...) 
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Percebe-se que a Constituição Brasileira dedicou vários dispositivos para 

assegurar o direito à saúde, devendo o Estado, por intermédio de políticas públicas, com 

respeito e responsabilidade, implementar, efetivamente, essas garantias. 

A intenção do Constituinte e o propósito da norma constitucional visam à 

garantia substancial desse direito, objetivo maior do Estado Social Democrático de Direito. 

Nesse sentido, todos o ente estatal é responsável pela implementação 

dessas políticas, que devem ser prestadas com eficiência aos cidadãos brasileiros. 

Assim sendo, é dever do Municipio gerenciar, regular e garantir a prestação 

dos serviços de saúde à população, principalmente em situações de urgência e emergência, 

por meio da manutenção e gerência de serviços estaduais de alta complexidade de referência. 

Frise-se que o contexto da pandemia, ensejou a publicação da Lei Federal 

nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e trouxe como uma das 

medidas a simplificação, enquanto perdurar a situação de emergência, dos processos de 

aquisição de bens, serviços e insumos de saúde que sejam destinados ao enfrentamento da 

pandemia, justamente com vistas a imprimir maior celeridade às providências necessárias à 

preparação dos estabelecimentos de saúde para assistência aos pacientes acometidos pela 

COVID-19. 

Ressalve-se que a vida e a saúde, são bens fundamentais de todos os 

homens, mas para garanti-los são necessários mecanismos que os efetivem. 

Assim, em 1990, foi publicada a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080), com 

o objetivo de regular as ações e os serviços já assegurados pela Constituição da República. 

Com efeito, esse diploma legislativo é claro, ao declarar: 

Art. 1º. Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 

saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. 

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. 

(...) 
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Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta 

e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 

constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). (...) 

 

Art. 5º. São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos 

econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

 

Art. 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

(...) 

d). de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

(...) 

VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicose outros insumos de interesse para a saúde e a participação 

na sua produção; 

(...) 

 

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

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 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 conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
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III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral; IV - igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de 

saúde e a sua utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática; VIII - participação da 

comunidade; 

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; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 

saneamento básico; XI - conjugação dos 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; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 

assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 

meios para fins idênticos. 

 

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da 

iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente. 

 

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o 

inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera 

de governo pelos seguintes órgãos: 

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva 

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e- no âmbito dos Municípios, pela 

respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

(...) 
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(Destaques apostos). 

 

2.3. DA SAÚDE COMO DIREITO CONSTITUCIONAL. 

 

O princípio maior em que se encerra o pedido advém da própria Constituição 

Federal, ao definir, em seu artigo 6°. 

“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância a assistência aos desamparados, na forma desta 
constituição”. 

Por outro lado o artigo 96 da Constituição Federal dispõe: 

“Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.” 

Os artigos 200, 203 e 204 do diploma constitucional foram regulamentados pela 

Lei n° 8.080/90, tendo em destaque os seguintes dispositivos: 

“Art. 2°. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao 
bom exercício.” 

“Art. 5°. São objetos do Sistema Único de Saúde: 

(...) 

III – assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção e recuperação da saúde, com a realização integrada, 
ações assistenciais e das atividades preventivas.” 

“Art. 6°. Estão incluídos no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde – SUS: 

I – a execução das ações II – De assistência terapêutica integral, 
inclusive farmacêutica.” 

 

É o ensinamento do constitucionalista José Afonso da Silva: 

“No caso de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno 
de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de 
sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua 
consignação em normas constitucionais”. 

Por fim, é mister aludir-se ao artigo 5°, caput, da Constituição Federal que, ao 

garantir aos brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade de seu direito à vida, fez por impor ao 

Estado a obrigação de tutela dos seus cidadãos. 
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Neste diapasão, Alexandre de Moraes assevera que: 

“O direito humano fundamental à vida deve ser entendido como 
direito a um nível de vida adequado com a condição humana, ou 
seja, direito à alimentação, vestuário, assistência medico - 
odontológica, educação, cultura, lazer e demais condições vitais. 
O Estado deverá garantir esse direito a um nível  de vida 
adequado com a condição humana respeitando os princípios 
fundamentais da cidadania, dignidade da pessoa humana (...); e 
ainda, os objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
garantindo o desenvolvimento nacional e erradicando-se a 
pobreza e a marginalização, reduzindo, portanto, as 
desigualdades sociais e regionais.” 

Ademais, a Constituição da República, em seu artigo 5.º elenca os direitos 

fundamentais individuais e dispõe.  

“Artigo 5.º – As norma definidoras de direitos e garantias 
fundamentais tem aplicação imediata” 

O Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que existem normas definidoras 

de direitos e garantias fundamentais, mesmo fora ao elenco do artigo 5.º da Constituição, 

inteligência da ADIN n.º 939-7, Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 18/3/94 

(inconstitucionalidade da EC n.º 3).  

Entre estes outros direitos, de forma pacífica na doutrina, se encontram os direitos 

sociais indicados e acima compilados, eis que estão inseridos entre os direitos fundamentais, 

chamados, inclusive, de direitos fundamentais sociais por alguns. Tais direitos fundamentais 

sociais ensejam a exigibilidade de prestações positivas do Estado consistente na atuação 

deste na efetiva entrega de um bem ou na satisfação de um interesse.  

Conforme o artigo 350 do Novo Código de Processo Civil, o requerido pode 

reconhecer o fato em que se fundou a ação e apresentar outro em oposição que seja 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em ações civis públicas tais como a 

presente, são esperadas as arguições de violação ao princípio de separação dos poderes, da 

discricionariedade administrativa e da reserva do possível. 

Oportunidade haverá, a posteriori, para contra argumentar esperada defesa, não 

obstante, desde já, exortamos que os princípios de interpretação constitucional não são de uso 

exclusivo dos juristas. Notadamente, devem os administradores públicos deles fazer uso, como 

aplicadores do direito. Entre eles, há de destacar o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade que “em essência, consubstancia uma pauta de axiológica que emana 

diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, 

proibição do excesso, direito justo e valores afins”.  
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Tal princípio deve ser considerado, especialmente, onde haja colisão de bens e 

interesses igualmente protegidos pela Constituição. “... na aplicação dos princípios, o intérprete 

não escolhe este ou aquele, apenas atribui mais peso a um do que a outro, em função das 

circunstâncias do caso, num juízo de ponderação que não implica desqualificar ou negar 

validade, em tese, ao princípio circunstancialmente preterido, o qual, por isso mesmo, em outra 

situação, poderá vir a merecer preferência.” (op. cit. p. 149). 

 

2.4. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE: 

O direito de acesso à justiça e a garantia à razoável duração do processo 

são reconhecidos como direitos humanos e princípios de natureza constitucional nos 

ordenamentos jurídicos de Estados Democráticos, inclusive o Brasil. 

Discorrendo sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero aduzem que a 

consagração dos chamados "novos direitos" trouxe à toma a discussão sobre a efetividade do 

direito de ação. Acrescentam os autores que para a tutela de tais direitos, é possível a 

propositura de ações coletivas, as quais encontram respaldo normativo no microssistema de 

tutela coletiva - artigo 83 do CDC, o qual dispõe que "para a defesa dos direitos e interesses 

protegidos por este Código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar 

sua adequada e efetiva tutela", além da Lei n.º 7.347/85, que trata da Ação Civil Pública. 

No particular, a tutela jurisdicional pretendida somente será de todo efetiva 

se for prestada também em caráter emergencial. Assim, é necessário que se conceda medida 

liminar, de cunho antecipatório, na vertente ação civil pública. 

Como fundamento legal para a concessão de medida liminar em Ação Civil 

Pública (com natureza cautelar ou de antecipação de tutela), tem-se a previsão do art. 12 da 

Lei nº 7.347/85 (“Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em 

decisão sujeita a agravo”). Reforçando esta possibilidade, há, ainda, os arts. 300 e seguintes 

do Código de Processo Civil e o art. 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (aplicável à 

ação civil pública, por força do disposto no art. 21 da Lei n.º 7.347/85), que estabelece os 

requisitos: 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer 

ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento. 

(…) 
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§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio 

de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 

liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. 

Na sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil, a tutela 

provisória pode estar fundamentada na urgência ou na evidência, a depender dos elementos 

presentes no caso concreto. 

Será de urgência quando houver elementos que evidenciem a 

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

300). 

Já quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório da parte; as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, 

sob cominação de multa; ou a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável, será de evidência (art. 311). 

Ainda, a tutela de urgência pode ser requerida em caráter antecedente ou 

consequente, a depender dos seus requisitos estarem presentes contemporaneamente à 

propositura da ação ou surgirem somente em momento posterior (art. 303, caput). 

Por óbvio, observa-se que o dispositivo acima citado tem uma finalidade 

preventiva que é a de evitar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

No caso em análise, indiscutível a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela antecipada, pois os pacientes do Hospital Municipal de Anajás, correm 

risco de agravamento de seu quadro de saúde em virtude de ausência de médicos para 

atendimento. A documentação inclusa é cabal e suficiente a demonstrar os fatos e os 

argumentos lançados ao longo desta peça evidenciam que o ordenamento jurídico vigente, seja 

por meio da Constituição Federal, seja pelas normas infralegais, em especial a Lei Orgânica do 

SUS, assegura aos seus usuários o direito à saúde. Assim, clara está, portanto, a probabilidade 

do direito. 

Também está presente o perigo do dano, uma vez que, quanto mais o 

tempo passar sem atendimentos médicos, os pacientes poderão sofrer agravamento em seus 

estados clínicos por falta de atendimento. 
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Por essa razão, cabe a concessão da tutela de urgência antecedente, a 

fim de obrigar o Município de Anajás, a adotar as medidas necessárias, de imediato, para 

garantir/contratar de profissionais de saúde – Médicos, com o fito de suprir as demandas da 

população Anajaense. 

 

3– DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, o Ministério Público requer: 

 

1. Recebimento e autuação da presente petição e documentos anexos, e o 

processamento devido; 

2. A concessão de antecipação de tutela inaudita altera pars, nos termos do 

Artigo 12 da Lei n° 7.347/85, para obrigar o Município de Anajás, a garantir Médicos em 

suas redes de saúde, ressaltando que o não cumprimento caracteriza a conduta prevista no 

art. 330, do Código Penal Brasileiro, sob pena de responsabilização pessoal dos gestores 

ao pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo 

descumprimento; 

3. Citação do Município de Anajás, nas pessoas de seus representantes legais, 

nos termos do art. 75, incisos II e III do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), para, 

querendo contestar o presente pedido, no prazo da lei;           

4. No que tange a previsão do art. 319, VII, do novo CPC, sobre a “opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação”, temos que esta deve ser 

realizada após a concessão da tutela antecipada; 

5. Procedência total do pedido inicial, nos termos do disposto nos artigos 3° e 11 

da lei n° 7.347/85, para fim de condenar o Município de Anajás à obrigação de garantir 

Médicos em suas redes de saúde, conforme documentação anexa, , sob pena de execução 

específica e multa diária a ser aplicada pessoalmente a cada gestor no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelo descumprimento; 

7. Produção de todos os meios lícitos de prova que se fizerem necessários. 

Dá-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

Termos em que espera deferimento. 

Anajás/PA, 06 de janeiro de 2022. 
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HARRISON HENRIQUE DA CUNHA BEZERRA 

Promotor de Justiça titular do 2º cargo da Promotoria de Breves 

Em exercício na Comarca de Anajás/Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO EM ANEXO: 

- Notícia de fato SIMP nº. 000001-067/2022. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS 

CNPJ: 05.845.955/0001-31 

UNIDOS PARA O PROGRESSO VOLTAR 
  

Rua Pedro José da Silva, Centro – Anajás/PA 
sms.anajas21@gmail.com 

 

Ofício Nº 004/2021-GAB/SMS                              Anajás, 04 de janeiro de 2021 
À Sua Excelência o senhor 

Harrison Henrique da Cunha Bezerra 

Promotor de Justiça em exercício da Promotoria de Anajás-PA 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vossa Excelência,  

 

Com os meus cumprimentos, em resposta ao ofício nº 001/2022/MP/PJA relacionado a 

NF nº 000001-067/2022, informe. 

O município tem contratado dois médicos com especialidade em Cirurgia geral e 

exames de imagem, esses prestam atendimento a nível hospitalar. Contamos com mais três 

médicos na atenção básica, UBS São Francisco e Santo Antônio, compostas com dois e um 

médico respectivamente cada unidade, esses atendem de segunda a quinta-feira prestando 

atendimento a nível ambulatorial, baixa complexidade. Os médicos da atenção básica fazem 

parte do programa "mais médico" do governo federal, os profissionais desse programa não 

prestam atendimento a nível hospitalar, não atendem as sextas-feiras,  finais de semana e 

feriados por enquanto.  

As sextas-feiras são destinadas para capacitações e atualizações desses profissionais, 

irei tratar essa situação da sexta-feira com a supervisora deles no Pará assim que os mesmos 

chegarem a partir do dia 6 de janeiro. Os médicos contratados pelo município com especialidade 

em cirurgia geral somente atendem a nível hospitalar, urgência, emergência e internação. 

Nenhum deles ficaram no município no período natalino e ano novo. Dia 6 de janeiro Anajás 

passará a contar novamente com tais médicos. Porém, já estou vendo esta situação e estamos 

tentando conseguir um médico que more no município e ou que aceite passar o período natalino 

e ano novo em nosso município no apoio aos casos de urgência e emergência. Os casos 

ambulatoriais nos dias úteis já estão cobertos pelo médico do programa federal "mais médico".  

Os atendimentos ambulatoriais nos dias úteis da semana passada e do início dessa 

semana foram afetados pelas férias regulamentares desses médicos que fazem jus a tal direito 

uma vez a cada 12 meses de trabalho e as mesmas são providas pelo seu empregador, o governo 

federal. Vale ressaltar que Anajás foi contemplado com mais 15 médicos do novo programa do 

governo federal "médico pelo Brasil" que iniciou em dezembro de 2021 as etapas de 

credenciamento e cadastro.  

Porém, Anajás, sem muita explicação, assim como muitos outros municípios 

contemplados com tal programa, ficaram de fora da segunda etapa a qual o município já tem 

direito de solicitar o quantitativo de médico especificado em portaria. O único município do 

marajó 2 o qual Anajás integra contemplado nesta fase para solicitar três médicos foi o 
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município de Breves, daí o questionamento do critério de seleção usado para eleger os 

Municípios, questionei no grupo de WhatsApp que representantes do governo criaram para 

direcionar sobre esse programa e outros tal critérios de seleção, não obtive uma resposta 

plausível. Caso anajás fosse contemplado com pelo menos dois médicos dos 15 previstos em 

portaria, isso traria benefícios importantes não só para Anajás como para outros municípios 

pelo Brasil com dificuldade de conseguir médicos para atuarem nesses municípios longínquos. 

E para finalizar, a UBS Fluvial aguarda credenciamento pelo Ministério da Saúde com 

processo já em andamento, portanto, não tem equipe multiprofissional formada ainda. 

No ensejo, consigno votos de distinta consideração. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

JERIME REGO SOARES 

Secretário Municipal de Saúde de Anajás/PA 

Decreto nº 003/2021 
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