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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

Processo:  0800391-97.2020.8.20.5300
Parte Autora: AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 48ª PROMOTORIA NATAL, 10ª DEFENSORIA CÍVEL
DE NATAL

 

Parte Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE NATAL

                                                       DECISÃO   

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio da 48ª Promotoria de
Justiça de Defesa da Saúde da Comarca de Natal, e a Defensoria Pública do Estado do Rio
Grande do Norte, ajuizaram a presente ação de conhecimento em desfavor do MUNICÍPIO
DE NATAL, pretendendo, já em sede de tutela provisória de urgência:

 1 – a abertura e funcionamento dos leitos do Hospital Municipal de Campanha de
Natal no prazo máximo de 03 (três) dias, em face da situação de emergência e colapso na rede
pública de saúde, utilizando-se de todos os meios lícitos e necessários para garantir a equipe
multiprofissional dimensionada para tal unidade hospitalar, inclusive mediante a imediata
contratação temporária dos profissionais que já foram capacitados para trabalho no Hospital
de Campanha, respeitados todos os princípios regentes da Administração Pública, dentre eles,
a impessoalidade e a publicidade;

2 - logo após a contratação dos profissionais, seja feita a imediata abertura e
desbloqueio de todos os 100 (cem) leitos clínicos COVID montados para atendimento à
população, estruturando-os com todos os recursos materiais e humanos necessários ao seu
pleno e imediato funcionamento, sob pena de responsabilização pessoal;

3 - a abertura e desbloqueio dos 20 (vinte) leitos COVID de UTI que se encontram
em fase de estruturação no prazo máximo de 10 (dez) dias, garantindo-se o seu integral
funcionamento com estruturação de recursos materiais e humanos;
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Aduz em síntese que:

  “Para fazer face à emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, foi
necessário um planejamento emergencial dos Estados e Municípios para o funcionamento dos
serviços de saúde, em especial da Rede de Urgência e Emergência, com a ampliação da oferta
de leitos hospitalares e de terapia intensiva, a aquisição de insumos, equipamentos e
medicamentos, tendo em vista a rápida disseminação e letalidade da doença, principalmente
para o chamado grupo de risco.

No âmbito do Município de Natal, foi editado o Plano de Contingência Municipal
para a Infecção Humana pelo Coronavírus-COVID-19, conforme consta do sítio da Secretaria
Municipal de Saúde de Natal (https://natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-264.html), o qual traz de
forma detalhada as medidas a serem adotadas pelo ente para contenção e enfrentamento da
doença. Dentre essas medidas, está a ampliação do quantitativo de leitos.

Sobre o ponto, cabe salientar que o Município de Natal, ora réu, após a requisição
administrativa de cessão de um prédio, já finalizou as obras de 100(cem) leitos clínicos no
Hospital de Campanha para atendimento dos pacientes diagnosticados com COVID-19,
conforme minucioso Relatório de Inspeção acostado. Porém, os leitos se encontram ociosos

 Absurdamente, há uma estrutura física toda montada de leitospor falta de mão de obra.
clínicos, com equipamentos, insumos, medicamentos e EPI´s totalmente parada, enquanto as
Unidades de Pronto Atendimento ficam cada dia mais superlotadas, conforme
certidão/planilha juntada a esta exordial.”

 Prossegue afirmando ser urgente que o Município de Natal utilize a estrutura dos
leitos já prontos, tanto no Hospital de Campanha quanto no Hospital Municipal, tendo em
vista a existência de apenas 09 leitos de UTI no Hospital Municipal Dr, Newton Navarro.

Aponta que desde o início da Pandemia, o Ministério Público realizou várias
inspeções nas unidades de saúde para acompanhar as ações da Gestão Sanitária Municipal,
inclusive nas obras de implantação do Hospital de Campanha, havendo constatado na última
delas, realizada em 05 de maio de 2020, que os leitos clínicos do Hospital estão
definitivamente prontos, tendo sido informado pelos presentes que nos próximos dias seriam
recebidos pacientes das Unidades de Pronto Atendimento acometidos pelo Novo Coronavírus
que precisavam de leitos de internação.

Conclui relatando que, conforme informações dos gestores municipais pende a
contratação de empresa para oferta de mão de obra, situação que demanda a intervenção
judicial para que o gestor adote medidas concretas aptas à contratação de empresa ou
recrutamento de profissionais.

O demandado manifestou-se informando inexistir resistência à pretensão autoral.

É o que, por ora, cumpre relatar. Decido.

 

Da Tutela Provisória de Urgência.
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As Tutelas Provisórias podem se fundamentar na urgência, dividindo-se estas nas de
natureza antecipatória e nas de caráter cautelar, ou na evidência, encontrando-se as mesmas
disciplinadas pelos artigos 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, nos seguintes
termos:

 Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser
concedida em caráter antecedente ou incidental.

 

Acerca da tutela de urgência, dispõe o novel Diploma:

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

.processo

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir
caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a
sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la.

§ 2o  ou após justificaçãoA tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

 

In casu, a tutela provisória buscada pelo demandante funda-se na urgência,
apresentando natureza antecipatória.

Conforme enredo fático, pretende a parte autora a abertura e funcionamento dos
leitos do Hospital Municipal de Campanha de Natal para atender a demanda dos infectados
com COVID19.

Numa impressão inicial acerca do alegado, cotejando os fatos narrados com os
documentos coligidos ao caderno processual, sou levada a crer na existência da probabilidade
do direito invocado no caso em testilha.

Decerto, até o dia 27/04/2020, foram confirmados no mundo 3.048.420 (três milhões,
quarenta e oito mil e quatrocentos e vinte) casos de Covid-19, com um total de 210.539
(duzentos e dez mil e quinhentos e trinta e nove) óbitos, e uma taxa de letalidade de 6,9%.

No Brasil, até o dia 20/04/2020, foram confirmados, segundo Ministério da Saúde,
40.581 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete) casos de Covid-19 e 2.575 (dois
mil, novecentos e seis) óbitos, com taxa de letalidade de 6,3%. Esse número sobe para
162.699 (cento e sessenta e dois mil  seiscentos e noventa e nove) casos e 11.123 (onze mil 
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cento e vinte e três) óbitos na data de 10/05), letalidade de 6,8% (Dados disponíveis em:
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46860-coronavirus-162-699-casos-confirmados-e-11-123-mortes).

O Comitê Científico do Consórcio Nordeste para o enfrentamento da COVID-19,
coordenado pelo Cientista Miguel Nicolelis, com base nos trabalhos dos subcomitês e de
colaboradores em todo o Brasil e no Exterior, publicou o Boletim noº 06 de 05/05/2020, com
recomendações aos governadores e prefeitos dos Estados e municípios do Nordeste para que
estabeleçam critérios objetivos para decretação de lockdown, associando, a eles, medidas
legais, políticas e de segurança que deem sustentação à eventual ocorrência.

Segundo o referido Boletim, os gráficos elaborados, com informações
disponibilizadas até o dia 04 de maio, demonstram que a curva de contágio nos municípios do
Nordeste “é sempre ascendente e indica a necessidade de medidas de achatamento da curva, o
que só reforça a urgência de aplicação das medidas de restrição de mobilidade” (Disponível: 
https://drive.google.com/file/d/190MEwTcV2q1PeBv-0hKzA8EIp8CZQWhJ/view. Último
acesso em 07/05/2020).

No âmbito do Rio Grande do Norte, o boletim epidemiológico nº 57, divulgado no
dia 10 de maio, informa que atualmente o estado possui 6773 casos suspeitos, 1930
confirmados e 87 óbitos confirmados.

De acordo com informações divulgadas pelo Secretário de Saúde do Estado do Rio
Grande do Norte, em entrevista coletiva realizada no dia 09/05/2020, existem atualmente dez
pacientes acometidos pela COVID-19 aguardando leito de UTI na grande Natal. Ainda
segundo o Secretário: “Nas últimas 24 horas, o estado potiguar registrou seis novos óbitos e
98 casos confirmados de Covid-19, segundo o boletim a Secretaria Estadual de Saúde
divulgado na manhã deste sábado (9). Com isso, o estado chega a 87 mortes pela doença e
1.919 pessoas com o novo coronavírus. Outras 30 mortes estão sob investigação, para que se
iden t i f ique  se  fo ram causadas  pe lo  v í rus . ”
(https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/05/09/dez-pacientes-de-covid-19-aguardam-leitos-de-uti-na-grande-natal-dizsecretario.ghtml).

Logo, resta claro que os leitos de UTI existentes na grande Natal não são mais
suficientes para atender a demanda dos contaminados com a COVID-19.

De outra parte, conforme o Relatório de Inspeção em Estabelecimento Sanitário
Hospital Municipal de Campanha, realizada em 05/05/2020 pela 48ª Promotoria de Justiça de
Natal, que acompanha a inicial, estão aptos para funcionamento imediato 100 (cem) leitos
clínicos, os quais em termos de estrutura física e equipamentos, não possuem quaisquer
pendências, tendo sido observado que já se encontravam no hospital equipes de profissionais
composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêutico, estagiários e o
pessoal terceirizado da higienização e recepção.

O fato é que o Hospital Municipal de Campanha ainda não iniciou suas atividades
em razão de encontrar-se pendente a contratação de empresa para oferta de mão de obra.

Nessa senda, não se afigura razoável que, existindo uma estrutura hospitalar pronta a
funcionar, pacientes de COVID-19 fiquem sem o atendimento necessário por questões
meramente burocráticas relativas à contratação de empresa para oferta de mão de obra.
Máxime, quando já existe um número mínimo inicial de profissionais disponíveis no Hospital
Municipal de Campanha, conforme encontrado na inspeção realizada pelo Ministério Público.
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Diante do crescimento exponencial de casos da COVID-19 na grande Natal, bem
como da insuficiência de leitos para fazer face à demanda dos pacientes infectados, impõe-se
que o Hospital Municipal de Campanha inicie imediatamente suas atividades com os
profissionais de que já dispõe e providencie a contratação direta dos demais profissionais
necessários para ampliação de sua capacidade de atendimento.

Veja-se que o artigo 24, IV da Lei Federal nº 8.666/1993 prevê a possibilidade de
contratação direta nos casos de calamidade pública, como a que enfrentamos atualmente:

 

Art. 24. É dispensável a licitação:

 

IV - nos casos de emergência ou de , quando caracterizadacalamidade pública
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares,
e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

 

Cumpre observar que, embora se caracterize a contratação direta como ato 
discricionário da Administração, esta não está fora do raio de alcance da incidência dos
princípios que regem a licitação em todas as suas modalidades, especialmente dos princípios
da impessoalidade, razoabilidade, economicidade e proporcionalidade, de importância
relevante na limitação do agir discricionário da administração.

Sendo assim, as contratações diretas a serem efetuadas pelo Município de Natal
DEVEM SE GUIAR PELOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, RAZOABILIDADE,
ECONOMICIDADE E PROPORCIONALIDADE, devendo o mesmo enviar relatórios
mensais a respeito destas contratações ao Ministério Público Estadual, através da 49ª
Promotoria de Justiça de Natal, e à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, os
quais ficarão responsáveis pela fiscalização da lisura desses contratos de serviço temporário e
pela idoneidade no uso da verba pública.

Por todo o exposto, os elementos que constam dos autos, neste momento processual
de cognição prévia e sumária, levam a crer pela necessidade de abertura imediata do Hospital
Municipal de Campanha com os servidores de que dispõe e posterior ampliação de sua
capacidade de atendimento com a contratação temporária direta dos profissionais necessários.

Vislumbro, pois, a verossimilhança necessária à concessão da tutela provisória
pretendida.

De outra parte, quanto à existência do , percebe-se não restarpericulum in mora
qualquer dúvida, diante do número de pacientes de COVID-19 que se encontram a espera de
atendimento e da insuficiência dos leitos disponíveis na grande Natal.
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Diante do exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela de mérito para
determinar ao demandado a imediata abertura e funcionamento do Hospital Municipal de
Campanha de Natal com o mínimo de profissionais de que dispõe, bem como a contratação
temporária direta de profissionais capacitados, a ser realizada o mais rápido possível, quando
então deverão ser abertos e desbloqueados todos os 100 leitos clínicos e os 20 leitos de UTI
destinados a pacientes de COVID-19.

Fica estabelecida a obrigação do Município de Natal em enviar relatório mensal ao
Ministério Público Estadual, através da 49ª Promotoria de Justiça de Natal, e à Defensoria
Pública do Estado do Rio Grande do Norte a respeito dos contratos temporários de trabalho
efetuados, ficando os mesmos com o encargo de fiscalizar a lisura das contratações.

Comino multa única no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a hipótese de
descumprimento das medidas ora determinadas.

Desde já estabeleço que o valor da multa acima prevista, caso se torne exigível por
descumprimento da ordem, será objeto de bloqueio judicial, permanecendo à disposição da
justiça até que o demandado comprove nos autos o cumprimento das obrigações impostas, e
cumpridas as obrigações, os valores bloqueadas serão liberados em favor do próprio
Município.

Intime-se.

Expeça-se mandado de notificação pessoal ao Prefeito do Município de Natal e ao
Secretário Municipal de Saúde para fins de eventual responsabilização por improbidade
administrativa e/ou penal, para o caso de descumprimento da ordem judicial acima, além das
multas.

Inexistindo Lei Estadual e Municipal que autorize os Procuradores a transigirem, não
há espaço para audiência prévia. Deixo, portanto, de aplicar o artigo 334 do Código de
Processo Civil, com esteio na exceção prevista em seu § 4º, II.

Cite-se, pois, a parte requerida para responder à ação no prazo de 30 dias,
observando-se, quanto ao mandado, o disposto no artigo 250 do Novo Código de Processo
Civil.

Se a defesa contiver qualquer das matérias enumeradas nos artigos 337, documentos,
ou for alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte
autora, intimar esta para se pronunciar em quinze dias, conforme preceituam os artigos 350,
351 e 437 do referido Código. Arguindo a parte requerida sua ilegitimidade passiva ou
alegando não ser o responsável pelo prejuízo invocado, intime-se a parte autora para,
querendo, retificar o polo passivo em quinze dias, nos termos do artigo 338 do Novo Código
de processo Civil.

Conclusos a seguir para julgamento.

Cumpra-se.
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NATAL  /RN, 11 de maio de 2020

PATRICIA GONDIM MOREIRA PEREIRA

 Juiz(a) de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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