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JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MATO GROSSO.

SIMP 00_______-043/2018

URGENTE – SAÚDE

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO ESTADO  DE MATO GROSSO,  por  intermeédio  de  seu

Promotor de Justiça signataé rio,  na tutela de interesse indisponíével  de  EMANUELLY MORENO DE

MELO, brasileira,  receém-nascida,  nascida  em  05/04/2018,  em  Guarantaã  do  Norte/MT,  filha  de

Aldenize de Albuquerque Moreno e de Valmir Ferreira de Melo, residentes na Rua das Margaridas, nº

1544, Bairro Aeroporto, municíépio de Guarantaã  do Norte/MT, vem por meio desta, com fundamento

nos arts. 1.º, inc. III, 5.º, caput e incs. XXXV, 6.º, caput, 196, caput, 197, caput, todos da Constituiçaã o

Federal; arts. 1.º, 27 e 32, inc. I, todos da Lei Federal n.º 8.625/93; Lei Complementar Estadual n.º

27/93; Lei Complementar da Uniaã o sob n.º 75/93 (subsidiariamente); arts.  2.º,  4.º,  5.º, 6.º,  inc. I,

alíénea d, 7.º, 15 e 43 da Lei Federal n.º 8.080/90, ajuizar 

AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO, 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

contra o  ESTADO DO MATO GROSSO,  pessoa juríédica  de  direito  pué blico  interno,

gestor  do  SUS/MT,  aqui  representado  pelo  Excelentíéssimo  Sr.  Procurador-Geral  do  Estado,  com

endereço na Rua Seis,  s/n.º,  CPA - Centro Políético Administrativo,  Edifíécio Marechal Rondon, CEP

78050-970,  Cuiabaé/MT,  fone  (65)  3613-59/3613-5908/3613-5971,  Fax:  (65)  3613-5984,  nos

termos do art. 12, inciso I, do Coé digo de Processo Civil, em razaã o dos fatos que passa a expor:

I) DO OBJETO DA DEMANDA

Busca  a  demanda,  em  resumo,  a  obtençaão  de  tíétulo  executivo  judicial,  com  a

concessaã o de tutela de urgeência, impondo ao reéu a obrigaçaã o de fazer, consistente no fornecimento

de vaga em Unidade de Terapia Intensiva neonatal (UTI neonatal) indispensaével aà  vida e saué de de

pessoa hipossuficiente.

II) DOS FATOS

Conforme se depreende dos documentos anexos, EMANUELLY MORENO DE MELO eé
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receém-nascida (07 dias) e encontra-se internada no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo desde o

dia 08/04/2018, apresentando voê mito de conteué do bilioso, evacuaçoã es sanguinolentas e hipoativo,

sem melhora com o passar dos dias

Verifica-se  do  relatoé rio  meédico  anexo,  formulado  por  meédico  integrante  da  rede

pué blica de saué de,  que o quadro da paciente  sugere enterocolite associada a obstruçaã o  intestinal

necessitando de unidade de saué de com suporte avançado. 

Ainda com base na prescriçaã o meédica, em vista da careência de suporte adequado no

Hospital  Regional  de  Peixoto  de  Azevedo/MT,  o  quadro  de  saué de  apresentado  pela  paciente

recomenda a urgente transfereência para uma Unidade de Terapia Intensiva neonatal (UTI neonatal),

sendo iminente o risco de morte.

O transporte, registre-se, a depender da distaência para o local onde disponibilizada a

vaga,  poderaé  ser  realizado  por  meio  terrestre,  nos  estritos  termos  certificados  pela  assistente

ministerial (certidaã o anexo).

Naão obstante a debilidade, mesmo solicitado vaga, via complexo regulador, no dia 08

de abril do corrente ano, naã o houve por parte do reéu a disponibilizaçaã o do atendimento adequado.

Em razaão do grave risco, diante da negativa do Estado em fornecer a vaga em UTI

neonatal, eé  que este OÓ rgaã o Ministerial foi comunicado acerca dos fatos para tomar provideências.

EÓ  o que cumpria relatar. Manifesto-me.

III) DO DIREITO:

III.1) DA LEGITIMIDADE.

A  Constituiçaão  Federal,  em seu  artigo  127,  prescreve  que  o  Ministeério  Pué blico  eé

instituiçaã o  permanente,  essencial  aà  funçaã o  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da

ordem juríédica, do regime democraé tico e dos interesses sociais e individuais indisponíéveis

Por sua  vez,  comanda  o  inciso  II,  do  artigo  129,  da mesma Carta  Magna,  que  ao

Ministeério  Pué blico  incumbe,  dentre  outras  atribuiçoã es,  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes

Pué blicos  e  dos  serviços  de  relevaência  pué blica  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituiçaã o,

promovendo as medidas necessaé rias a sua garantia. 

Nesse  propoé sito,  dos  termos  do  Conveênio  celebrado  pelos  Ministeérios  Pué blicos

Estaduais  e  Ministeério  da  Saué de,  representados,  respectivamente,  pelos  Procuradores  Gerais  de

Justiça de cada Estado e pelo Ministeé rio da Saué de, restou fixada entre outras coisas, a incumbeência

do Ministeério  Pué blico  em promover o  acompanhamento  sistemaé tico  das  açoã es  relativas  a  saué de

pué blica no Paíés, no sentido de defender os preceitos constitucionais do Sistema UÓ nico de Saué de (SUS)

e a legislaçaã o ordinaé ria em vigor; visando aà  sua efetiva implementaçaão. 

Como se veê ,  o Ministeério Pué blico tem  legitimidade ativa para propor a presente
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demanda postulando pelo cumprimento do mandamento constitucional de acesso universal aà  saué de.

Em relaçaão aà  legitimidade passiva, o artigo 198 da Constituiçaã o Federal dispoã e que

as açoã es e serviços pué blicos de saué de integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem

um sistema ué nico,  organizado de acordo com as  seguintes  diretrizes:  I  -  descentralização,  com

direção única em cada esfera de governo.

Urge  salientar  que  aleém  do  disposto  no  artigo  196  da  Constituiçaã o  Federal,  o

princíépio  federativo  e  o  direito  aà  saué de  abarcam  em  nosso  sistema  juríédico  o  Princípio  da

Subsidiariedade,  de  modo  que  os  Poderes  deteêm,  de  certa  forma,  responsabilidade  subsidiaé ria

entre si.

Noutra via,  a Lei Federal n.º 8.080/90 (Lei Geral do SUS), especificamente em seus

arts.  4.º e 9.º,  estabelece que a Uniaão,  Estado e o Municíépio saão responsaéveis,  em conjunto,  pela

saué de e proteçaão da vida e das pessoas, sendo tais direitos e garantias fundamentais. Neste sentido:

“Art.  4.º  -  “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.” (grifei)

“Art. 9.º - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do artigo 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
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente” (grifei).

Portanto,  como  haé  muito  sedimentado na jurisprudeência  nacional,  tais  entes  saão

solidariamente responsaéveis pela prestaçaã o do direito aà  saué de, sendo possíével ao usuaé rio/paciente

satisfazer sua pretensaã o acionando todos, alguns ou apenas um dos Entes Federados.

III.2) DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO.

Neste ponto, importante mencionar que a naã o viabilizaçaã o de qualquer tratamento

preventivo ou curativo de que necessite a parte substituíéda viola a garantia constitucional da saué de,

como direito de todos e dever do Estado, que, se naã o possuíésse acepçaão de valor ou interesse social,

naã o  mereceria  tratamento  individualizado  pela  Carta  Magna  de  1988,  conforme  dessume-se  do

Tíétulo VIII (Da Ordem Social), Capíétulo II (Da Seguridade Social), Seçaão II (Da Saué de).

Com efeito, os fundamentos baé sicos do direito aà  Saué de no Brasil estaã o arrolados nos

artigos 196 a 200, ambos da Constituiçaã o Federal, merecendo destaque a redaçaã o doa o artigo 196,

segundo o qual:

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

Com base neste dispositivo, a saué de passou a ser considerada como direito de todos

e dever do Estado, a quem compete garanti-lo de maneira efetiva e tempestiva, e naão apenas de

maneira nominal mediante a simples enunciaçaão de políéticas sociais.

Exatamente  com  esta  perspectiva,  buscando  efetivaé -lo  –  direito  –  nos  moldes

constitucionais, foi criado o Sistema UÓ nico de Saué de, regulamentado pela Lei 8080/90.

Tal sistema, integrado a uma rede regionalizada e hierarquizada de açoã es e serviços

de saué de, constitui o meio pelo qual o Poder Pué blico cumpre seu dever na relaçaã o juríédica de saué de

que tem no polo ativo qualquer pessoa e a comunidade.

A supramencionada lei determina que o acesso aà  saué de se rege pelos princíépios da

UNIVERSALIDADE,  INTEGRALIDADE  e  IGUALDADE,  sem  condicionar  o  tratamento  a  quaisquer

custos. 

Nesse diapasaão, a Lei Orgaênica da Saué de (Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de

1990) estabelece:

Art. 2°.  A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
§  1°.  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  doença  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. 
(...).
Art. 7°. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de 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 das  ações  e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema.”

De  se  observar,  entaã o,  existir  no  ordenamento  juríédico  brasileiro  normas

constitucionais  que  foram devidamente  regulamentadas  por  lei,  que  impoã em ao  Estado  o  dever

juríédico de prestar efetiva assisteência aà  saué de.

A partir desse sistema, tem-se entendido, de forma quase pacíéfica na jurisprudeência,

que o direito aà  saué de, consagrado no art. 196, da CF/88, confere ao seu titular (ou seja, a todos) a

pretensaã o de exigir diretamente do Estado que providencie os meios materiais para o gozo desse

direito, como, por exemplo, forneça os medicamentos necessaé rios ao tratamento ou arque com os

custos de uma operaçaão cirué rgica especíéfica ou exame. 

Em que  pese  a  amplitude  conferida ao  direito,  eé  sabido  que  o  Sistema UÓ nico  de

Saué de, em todas as esferas de atuaçaão (Federal, Estadual e Municipal), tem, como ocorre no caso em
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tela,  submetido  constantemente  seus  pacientes  aà  espera  burocraé tica  e  demasiada  –  sobretudo

desumana – para realizar exames,  avaliaçoã es e  cirurgias,  violando direito constitucional e legal  aà

saué de, e, em ué ltima anaé lise, o proé prio direito aà  vida.

E eé  exatamente esta a situaçaão deste feito. 

Da anaé lise dos documentos, denota-se que a saué de e a proé pria vida da criança dependem

da obtençaão de vaga em unidade de terapia intensiva, que, no entanto, naão estaé  sendo fornecida pelo reéu.

Ademais, os documentos acostados evidenciam a extrema urgeência da medida.

A  negativa  de  vaga  em  unidade  meédica  de  maior  complexidade,  bem  como  do

procedimento  cirué rgico  adequado,  configura  uma  verdadeira  afronta  aà  Constituiçaão  Federal  e  aos

dispositivos acima transcritos.

Portanto,  EMANUELLY MORENO DE MELO tem o direito de receber do Estado,

frise-se, em tempo hábil, todo tratamento necessário para o resguardo de sua saúde e vida.

IV) DA TUTELA DE URGÊNCIA

O art. 300, do Novo Coé digo de Processo Civil e o art. 12,  caput, da Lei nº 7.347/85

conferem ao juiz o poder-dever de antecipar os efeitos da tutela pleiteada, desde que, aà  evideência do

direito  afirmado  pelo  autor  se  associe  a  possibilidade  manifesta  de  ocorreência  de  dano  grave

irreparaével ou de difíécil reparaçaã o, acaso naão seja desde logo implementada a prestaçaão solicitada na

inicial.

O    fumus boni  iuris  ,  ou  seja,  a  plausibilidade do  direito  invocado,  assenta-se  nas  

consideraçoã es jaé  tecidas sobre o direito aà  saué de,   vez que eé  prerrogativa do cidadaão e dever do Estado  

a promoçaã o, prevençaão e recuperaçaão da saué de daqueles que assim precisarem, restando inequíévoca

a necessidade da parte substituíéda receber o tratamento meédico adequado.

O fumus boni iuris, aleém disso, consubstancia-se, no laudo meédico que demonstra, de

forma inequíévoca, que a paciente necessita de vaga em leito de UTI neonatal, com urgeência, que ora

lhe eé  negado pela Secretaria de Saué de do Estado de Mato Grosso, cuja realizaçaão eé  vital.

O periculum in mora eé  notoé rio e decorre do risco da ocorreência de complicaçoã es em

decorreência da naão concessaão de vaga em leito de UTI neonatal, que pode acarretar em sequelas

irreversíéveis, ateé  mesmo na morte.

O  receio  de  lesaã o  consubstancia-se  na  possibilidade  da  referida  paciente

experimentar prejuíézo irreparaével ou de difíécil reparaçaã o, se tiver que aguardar o tempo necessaé rio

para decisaão definitiva da lide.

Em arremate, tendo em vista a urgeência desse provimento, sem o qual haveraé  ofensa

aos preceitos legais atinentes aà  mateéria, eé  preciso que, no caso, sua concessaã o seja feita de imediato,

antes da manifestaçaão dos requeridos.
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De fato, o tempo necessaé rio aà  oitiva de justificaçaão preévia, implicaria a inutilidade

praé tica do pretendido provimento, porque,  ateé  o advento de tal manifestaçaã o,  jaé   teria acontecido

ainda mais o dano que se avulta diariamente, consumando-se, assim, o dano que se pretende evitar,

sendo referidas decisoã es inaudita altera pars admitidas pela jurisprudeência:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR EM
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA
DA  PESSOA  JURÍDICA  DE  DIREITO  PÚBLICO.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS  PARA  A  CONCESSÃO  E
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 2º DA LEI N. 8.437/1992.
DESCUMPRIMENTO DO COMANDO DA SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. AFASTAMENTO. PRETENSÃO
DE  REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  FIXAÇÃO  DE  ASTREINTES  EM  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
POSSIBILIDADE.  DESNECESSIDADE,  PARA  EXECUÇÃO  DA  MULTA,  DE  DECISÃO  TRANSITADA  EM  JULGADO.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 333, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. DEFICIÊNCIA ARGUMENTATIVA. SÚMULA Nº
284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Excepcionalmente, é possível conceder liminar sem prévia oitiva da pessoa
jurídica de direito público, desde que não ocorra prejuízo a seus bens e interesses ou quando presentes
os  requisitos  legais  para  a  concessão  de  medida  liminar  em  ação  civil  pública.  Hipótese  que  não
configura ofensa ao art. 2º da Lei n. 8.437/1992. Precedentes. 2. A corte de origem decidiu manter a multa
cominatória diária por descumprimento da obrigação de fazer, pois, com base nos elementos de convicção dos
autos, entendeu que o município não comprovou a observância ao comando da sentença, qual seja, a reativação
dos estágios curriculares no âmbito dos estabelecimentos de saúde municipais. Insuscetível de revisão o referido
entendimento, por demandar incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em Recurso
Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 3. "é desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que seja
executada a multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela. " (agrg no aresp 50.816/rj, Rel. Min.
Herman benjamin, segunda turma, julgado em 7/8/2012, dje 22/8/2012.) (...). Agravo regimental improvido.”
(Superior Tribunal de Justiça STJ;  AgRg-REsp 1.372.950; Proc. 2013/0064961-4; PB; Segunda Turma; Rel.
Min. Humberto Martins; DJE 19/06/2013; Paé g. 500 – destaquei).

Portanto, deferir-se a tutela de urgeência, no presente caso, significa preservar a vida

da paciente e respeitar a sua condiçaão de ser humano e cidadaã , que teêm o direito de cobrar do Estado

o atendimento integral aà  saué de

V)  DOS PEDIDOS FINAIS

Ante  todo  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  MATO  GROSSO

requer:

1. O  recebimento  e  autuaçaã o  da  presente  demanda,  com  seus  documentos  inclusos,

independente do depoé sito de custas judiciais;

2. A concessão da tutela de urgência, sem a notificaçaão da parte contraé ria, a fim de que seja

determinado ao ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de fazer consistente na adoção,

de imediato, de todas as medidas administrativas necessárias à concessão de vaga em

leito de UTI neonatal, ante o risco iminente de morte, registrando-se que o transporte

deve necessariamente ser via aérea (UTI aérea), a paciente EMANUELLY MORENO DE

MELO, em caráter de urgência e no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas

contados  da  intimação  desta  decisão, ou  aà  falta  de  disponibilidade  de  vagas  no  SUS,

alternativamente, em Hospital da Rede Privada - (vinculado ou naão ao SUS – art. 24, da Lei

Federal n.O8.080/90 e Portaria nº 1.695/94, do SUS), no municíépio de Cuiabaé  – MT ou em
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outra localidade,  dentro ou fora do Estado (observada neste caso a SAS sob o nº 055 de

24/02/99 e Resoluçaão da CIB sob o nº 061, de 16 de dezembro de 2003, via Central Estadual

de Regulaçaão – Gereência de Tratamento Fora de Domicíélio - TFD), que detenha unidade de

terapia intensiva neonatal (UTI neonatal), assim como disponibilizaçaão de exames e demais

procedimentos  meédico-hospitalares  necessaé rios  para  restabelecimento  de  sua  saué de,

transporte, alimentaçaão e estadia para o paciente e acompanhante;

3. A  citaçaã o  e  intimaçaão  do  Estado  de  Mato  Grosso,  na  pessoa  do  Procurador-Geral,  no

endereço  indicado  no  preaêmbulo  deste  petitoé rio,  para  que  compareça  a  audieência  de

conciliaçaão ou de mediaçaão a ser designada;

4. Havendo o deferimento da liminar, requer que a decisaão seja  imediatamente encaminhada

via e-mail (apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br) para o apoio judicial da Secretaria Estadual de

Saué de,  podendo  o  gestor  contatar  os  servidores  pelos  telefones  65-3613-5659/3616-

5330/3613-5472/9983-7556,  provideência  essa  que  asseguraraé  a  agilizaçaão  no  seu

cumprimento;

5. A intimação PESSOAL do Secretário de Estado de Saúde, a fim de que cumpra a decisaã o

liminar proferida nos autos e conceda vaga em leito de UTI neonatal, registrando-se que o

transporte deve necessariamente ser via aeérea (UTI aeérea), a paciente EMANUELLY MORENO

DE MELO.

6. Em seguida, seja a presente demanda julgada integralmente procedente, confirmando-

se a tutela de urgência, com fulcro no artigo 490, do Novo Coé digo de Processo Civil;

7. A intimaçaão pessoal deste OÓ rgaão Ministerial dos atos e termos processuais, na forma da lei,

mediante entrega dos autos com vista na sede do Ministeério Pué blico (art. 41, inciso IV, da Lei

nº 8.625/93 – Lei Orgaênica Nacional do Ministeério Pué blico).

Protesta  provar  o  alegado  por  todos  os  meios  de  prova  em  direito  admitidos,

especialmente  prova  documental  produzida  com  a  inicial,  depoimento  pessoal  do  substituíédo

processualmente, a oitiva de testemunhas, períécia, juntada de novos documentos e tudo mais que se

fizer indispensaével aà  completa elucidaçaã o e cabal demonstraçaão dos fatos ora articulados.

Atribui-se aà  causa, para efeitos dos artigos 291 e 292, do Novo Coé digo de Processo

Civil, o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Peixoto de Azevedo – MT, 12 abril de 2018.

MARCELO MANTOVANNI BEATO

PROMOTOR DE JUSTIÇA
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