
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ -2a VARA

PROCESSO N.: 41324-56.2011.4.01.3900
CLASSE 7100: AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
JUÍZA FEDERAL: HIND G, KAYATH
Tipo A

S E N T E N Ç A

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente ação civil

pública, com pedido liminar, contra o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

objelivando a regularização dos serviços de saúde por ele prestados por meio do

cumprimento às recomendações constantes do Relatório de Auditoria n. 10364 do

Departamento Nacional de Saúde -DENASUS, em especial em relação às

constatações de n. 109048, 109325, 109331, 109861, 110159, 109329, 109935,

109938, 109434, 109874, 110155, 109328, 109865, 109333, 109202, 108426,

108427, 109485, 109474, 109492, 109317, 110267,109868 e 109869.

Narra a inicial que o município requerido apresentava, no exercício de

2010, severos problemas de ordem formal e material que obstavam a regular

prestação de serviços de saúde aos usuários do Sistema único de Saúde, os quais,

caso não fosse imediatamente sanados, poderiam ensejar a paralisação daqueles II U

serviços em prejuízo à população. Asseverou que, as recomendações feitas pelo setor

de auditoria do DENASUS foram ignoradas, razão porque a prestação jurisdicional

mostrou-se necessária notadamente em relação aos aspectos de maior urgência,

objeto das recomendações que selecionou como objeto desta demanda.
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A inicial foi instruída com os documentos de fls. 45-384.

Tendo o requerido se manifestado no sentido de já ter atendido às

determinações do DENASUS (fls, 391-654), foi determinada a realização de nova

auditoria (fl. 655), cujo relatório e documentos anexos foram juntados às fls.

682/772.

Na decisão liminar observou-se que diversamente do quanto afirmado,

nem todas as recomendações do DENASUS haviam sido atendidas pelo Município

ou não podiam ter seu cumprido aferido, determinando-se a imediata regularização

dos serviços de saúde em especial quanto às constatações de n. 109325, 109331,

109861, 110159, 109329, 109935, 109434, 109874, 109328, 109865, 109202,

108426, 108427, 109485, 109474 e 109492 do Relatório de Autoria, sem prejuízo da

manutenção daquelas que já haviam sido cumpridas (fls. 778-781).

O MUNICÍPIO DE 1GARAPÉ-MÍRI comprovou a interposição de

agravo de instrumento contra esta decisão e juntou documentos, às fls. 804-901.

A decisão liminar foi reconsiderada para estender para 240 dias o prazo

conferido para cumprimento das recomendações (fl. 909),

O município requerido foi citado, mas deixou transcorrer o prazo sem

oferecer defesa, decretando-se sua revelia (fl. 912).

Na fase de especificação de provas, o réu permaneceu silente (fl. 916- l i j y

v) e o MPF manifestou-se no sentido de que as provas já produzidas são suficientes ^

para o julgamento do feito, pugnando, porém, pela realização de nova auditoria pelo

DENASUS (fl. 917).

É o relatório.
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II - FUNDAMENTOS E DECISÃO

Cuida-se de ação que tem por objeto impor ao Município de Igarapé-

Miri a imediata regularização na prestação de serviços de saúde considerados

urgentes no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, considerando o resultado de

Auditoria realizada pelo DENASUS referente ao exercício de 2010 que constatou

inúmeras irregularidades na execução daqueles serviços.

Pois bem, no que tange à execução dos serviços de saúde prestados à

população, dentro do sistema tripartite previsto na Constituição Federal de 1988 e

segundo a organização regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde do

Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei n, 8.080/90, compele aos Municípios,

dentre outros, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde

e gerir e executar os serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação, estando

sujeitos aos mecanismos de controle do sistema, como forma de garantia da

utilização adequada dos recursos que lhes são disponibilidades para a efetiva

prestação dos serviços condizentes com a fruição, pela população, do direito

fundamental à saúde.

Nesse contexto, consoante se extrai dos autos, a Secretaria Municipal

de Saúde de Igarapé-Miri/PA sofreu a Auditoria n. 10364 do Departamento Nacional

de Auditoria do SUS - DENASUS, com abrangência no exercício de 2010, na qual

foram apuradas inúmeras inadequações do município que envolvem, dentre outros,

os Programas de Assistência à Atenção Básica, Assistência Farmacêutica e

Assistência de Alta e Média Complexidade, a respeito das quais foram emitidas

recomendações necessárias ao saneamento das irregularidades.

Juízo l'eclcr;il d;i 2:l Vnra (LI..)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÀO JUDICIÁRIA DO PARÁ - 2" VARA

Intimado a respeito desta demanda, o Município requerido informou já

ter atendido às recomendações, o que pretendeu comprovar por meio dos

documentos de fls. 404-654.

Com efeito, os documentos apresentados pelo Requerido demonstram o

avanço do Município na melhoria da prestação dos serviços de saúde, notadamenle

no tocante à estrutura física dos prédios destinados ao atendimento médico, aquisição

de equipamentos e ambulâncias, organização, acondicionamento e distribuição de

medicamentos, destinação de resíduos hospitalares, dentre outros.

O resultado das medidas adotadas foi constatado in loco pela equipe de

fiscalização do DENASUS, que considerou atendidas as recomendações n. 109048,

109938, 110155, 109333, 109317, 110267, 109868 e 109869, conforme Relatório da

Auditoria n. 13158 (fls. 683-772), que atestou a conformidade das ações da gestão

municipal com as normas regulamentares pertinentes, tornando-se desnecessária a

intervenção do Poder Judiciário para o cumprimento destas recomendações.

Por outro lado, o Relatório da Auditoria n. 13158 também atestou que,

não obstante as medidas já adotadas pelo ente municipal, as pendências identificadas

pelas recomendações de n. 109325, 109331, 109861, 110159, 109329, 109935,

109434, 109874, 309328, 109865, 109202, 108426, 108427, 109485, 109474 e

109492 ainda não haviam sido atendidas.

Note-se que dentro da Política Nacional de Gestão Estratégica e

Participativa do Sistema Único de Saúde, o DENASUS, por meio das auditorias que

realiza, funciona como instrumento de fiscalização técnica especializada que visa

assegurar a prestação adequada dos serviços de saúde bem como a aplicação dos

recursos colocados à disposição dos entes estatais para o cumprimento das políticas

públicas.
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Nesse contexto, os municípios não podem se evadir do cumprimento

das recomendações feitas pelo DENASUS, às quais estão obrigados, consoante

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5a Região (REO 200782000068840,

Desembargador Federal Lázaro Guimarães, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data:: 18/03/2010

- Página::424.), cujo voto íbi proferido nos seguintes termos:

"No caso concreto, ademais, ao receber recursos federais para prestação
do serviço de saúde, deve o Município se adequar às exigências
determinadas pela legislação, de modo que o descumprimcnto dessas
regras, apuradas em auditoria, justifica o controle jurisdicional e a
condenação à sua realização".

Assim, conforme demonstrados nos autos, o Município requerido foi

formalmente admoestado para regularização das irregularidades pelo DENASUS em

agosto/2011 (fls. 84-121), todavia, decorridos mais de dois anos desde a Auditoria n.

10304, não havia dado cumprimento integral às recomendações (fls. 683-772).

Cumpre notar que a não realização de nova verificação não prejudica a

prolacão desta sentença, porquanto, competiria ao demandado demonstrar não mais

restarem pendências a serem sanadas, ónus do qual não se desincumbiu, não obstante

tenha tido oportunidade para tanto (fl. 916-v), nos termos do art, 330, II, CPC.

Nesse ponto, os documentos de fls. 811-901 não se prestam à prova do

atendimento às recomendações, nem mesmo à comprovação de aquisição dos

equipamentos e materiais determinada o provimento de urgência, devendo prevalecer

a última informação técnica coletada aos autos, constante do relatório de Auditoria n.

13158, que indicou o descumprimento das constatações de n. 109325, 109331,

109861, 110159, 109329, 109935, 109434, 109874, 109328, 109865, 109202,

108426, 108427, 109485, 109474 e 109492 do relatório de Auditoria 10364.
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Ante o exposto, ratifico os termos da decisão liminar e, com fulcro no

art. 269, J, do código de processo civil, julgo procedente os pedidos para determinar

ao Município de Igarapé-Miri que promova a imediata regularização dos serviços de

saúde por ele prestados, dando cumprimento às recomendações constantes do

Relatório de Auditoria n. 10364 do Departamento Nacional de Saúde - DENASUS,

em especial as constatações de n. 109325, 109331, 109861, 110159, 109329,

109935, 109434, 109874, 109328, 109865, 109202, 108426, 108427, 109485,

109474 e 109492, sem prejuízo da manutenção daquelas que já tenham sido

cumpridas.

Considerando transcurso de largo prazo anteriormente conferido,

intimem-se pessoalmente o Prefeito Municipal e o Secretario Municipal de Saúde

para ciência desta decisão e comprovação do cumprimento das recomendações, no

pra/o de 30(trinta) dias, findo os quais, sem comprovação, estarão sujeitos à multa

pessoal solidária que arbitro, desde já, em de R$-l. 000,00 (um mil reais) por dia de

descumprimento, até o limite de R$-200. 000,00, nos termos do art. 14, parágrafo

único, de CPC.

Sem custas nem honorários advocatícios.

Comunique-se o E. TRF Ia Região sobre a prolação desta sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, l ^* de fevereiro de 2015.

H1ND G. KAYATH
Juíza Federal da 2a Vara
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