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SENTENÇA

RELATÓRIO:

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo Ministério Público do

Estado do Piauí em face da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

TERESINA, visando que o requerido forneça Equipamentos de Proteção

Individual (EPI’s), especialmente máscaras cirúrgicas, máscaras respirador,

protetores oculares, luvas de procedimento e capote/avental impermeável

descartável, para uso de todos os profissionais de saúde da rede pública

municipal, bem como dos funcionários terceirizados que laboram em todas

as unidades de saúde (hospitais e unidades básicas de saúde) vinculadas à

FMS, como também preste informações periodicamente do estoque e

fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) aos

servidores da saúde da rede municipal.

Sustenta que o mundo enfrenta uma de suas mais graves crises, a

pandemia provocada pelo Coronavírus (Covid-19). E que a ação se baseia

no Procedimento Administrativo nº 028/2020, que acompanha as ações

desenvolvidas pela Fundação Municipal de Saúde – FMS, no combate e

prevenção do Coronavírus (Covid-19).

Alega que a quantidade de infectados evolui rapidamente, e medidas

essenciais no combate ao novo vírus, como a disponibilização de

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) nas unidades de Saúde, não
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estão sendo devidamente adotadas.

Afirma o Ministério Público que recebeu inúmeras reclamações de

que profissionais de saúde estão desprotegidos, assim como não têm tido a

sua disposição, Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) básicos, como

máscaras e aventais para evitar a disseminação do vírus nos Hospitais e nas

Unidades Básicas de Saúde da capital.

Relata que na linha de frente desses atendimentos aos infectados

estão os profissionais que atuam nos hospitais estaduais, sejam eles

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, ou

funcionários terceirizados que laboram na limpeza, segurança e preparo da

alimentação dos pacientes.

Sustenta a defesa da implementação de medidas de biossegurança,

as quais devem ser especialmente mais rigorosas a fim de garantir a

prevenção, minimização ou eliminação de riscos aos quais esses

trabalhadores estão expostos, uma vez que sem eles não existe qualquer

tipo de tratamento aos pacientes infectados pelo coronavírus (Covid-19).

Diante disso, defende ser imprescindível o uso por parte dos

mencionados profissionais, de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

Aduz, também, que diante da extrema importância dos equipamentos

de segurança sanitária acima detalhada requisitou à Fundação Municipal de

Saúde de Teresina informações sobre a compra de Equipamentos de

Proteção Individual (EPI’s) para os profissionais de todas as unidades de

saúde da Capital, contudo, mesmo após a expedição da Recomendação

29ª, não houve resposta, e que repetidamente, após diversas solicitações,

não foi obtida resposta da Fundação Municipal de Saúde de Teresina.

Juntou aos autos documentos.

O pedido de liminar foi deferido para determinar que a FMS forneça

equipamentos de proteção aos profissionais da saúde durante todo o

período de pandemia do corona vírus.

Em contestação, a Fundação Municipal de Saúde esclarece que já
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está adotando medidas para fornecer os equipamentos de proteção.

Argumenta ainda que não há nexo causal entre a conduta da FMS e os

danos causados pela epidemia.

Por fim, menciona o princípio da reserva do possível segundo o qual

torna-se inviável o cumprimento de ordem judicial por escassez de recursos

financeiros. Requer a improcedência dos pedidos.

Na réplica, o Ministério Público reitera os termos da exordial.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO:

Conforme o artigo 487, I, do CPC, haverá resolução de mérito

quando o juiz acolher o pedido do autor. É o que sucede no presente feito.

Não há preliminares a serem apreciadas. Passo a examinar

antecipadamente o mérito.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público pretende

obter a condenação da Fundação Municipal de Saúde no fornecimento de

equipamentos de proteção individual - EPI - aos profissionais da saúde

vinculados à entidade requerida.

Sua pretensão merece ser deferida porque a adoção de medidas de

prevenção e combate à transmissão são as melhores formas de minimizar

os efeitos da epidemia de corona vírus. Quanto a isto, penso que

principalmente os hospitais devem adotar providências para evitar a

propagação do vírus.

Em sua defesa, a Fundação Municipal de Saúde assevera que está

cumprindo a decisão e fornecendo materiais para proteção dos

trabalhadores da saúde, pois assim deve continuar procedendo, já que há

informações colhidas pelo Ministério Público de que os hospitais ainda estão

desprovidos dos referidos equipamentos de proteção.

Não se está aqui defendendo que a Fundação Municipal de Saúde é

a responsável pela disseminação do vírus. Não creio que seja este o motivo

Num. 9641196 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA - 12/05/2020 10:43:30
http://tjpi.pje.jus.br:80/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051210425999700000009178874
Número do documento: 20051210425999700000009178874



da ação. Todavia, presentes situações de calamidade pública deve o poder

público adotar medidas de proteção e prevenção ao contágio, sob pena de

incidir em comportamento inconstitucional por omissão no exercício de suas

atribuições.

Em meu entendimento, deve a Fundação Municipal de Saúde agir de

forma eficaz para prevenir violação ao direito fundamental à saúde dotado

de validade constitucional, não podendo o réu se resguardar sobre a

proteção do princípio da reserva do possível.

Tal princípio merece a devida consideração quando há provas nos

autos da efetiva incapacidade financeira do ente público de arcar com os

custos do objeto desta ação. Alegações genéricas de que inexistem recursos

suficiente para fazer frente a tal despesa não podem servir de justificativa

para o descumprimento satisfatório de direito fundamental.

Não é viável ao Poder Público recorrer à cláusula da reserva do

possível sempre que, de sua aplicação, puder resultar comprometimento do

núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

Ademais, não soa razoável que o Estado alegue indisponibilidade de

recursos para criar barreiras ao cumprimento dos deveres constitucionais

que o ordenamento jurídico lhe impôs.      

O princípio da reserva do possível, logo, jamais poderá ser utilizado

como escudo de proteção para que o ente público deixe de cumprir os seus

deveres.

O entendimento exposto também é refletido na jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a seguir

colacionados:

 "ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE

POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM

CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE.

F O R N E C I M E N T O  D E  M E D I C A M E N T O S .

MANIFESTA NECESSIDADE.  OBRIGAÇÃO
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SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER

PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO

POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO HÁ

OFENSA À SÚMULA 126STJ.

1 .  Não podem os  d i re i tos  soc ia is  f icar

condicionados à boa vontade do Administrador,

sendo de suma importância que o Judiciário atue

c o m o  ó r g ã o  c o n t r o l a d o r  d a  a t i v i d a d e

administrativa. Seria uma distorção pensar que o

princípio da separação dos poderes, originalmente

concebido com o escopo de garantia dos direitos

fundamentais, pudesse ser utilizado justamente

como óbice à realização dos direitos sociais,

igualmente importantes.

2. Tratando-se de direito essencial, incluso no

conceito de mínimo existencial,  inexistirá

empecilho jurídico para que o Judiciário

estabeleça a inclusão de determinada política

pública nos planos orçamentários do ente político,

mormente quando não houver comprovação

objetiva da incapacidade econômico-financeira da

pessoa estatal.

3. In casu, não há impedimento jurídico para que a

ação, que visa a assegurar o fornecimento de

medicamentos, seja dirigida contra o Município,

tendo em vista a consolidada jurisprudência do

STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde

(SUS) é de responsabilidade solidária da União,

Estados-membros e Municípios, de modo que

qualquer dessas entidades têm legitimidade ad
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causam para figurar no pólo passivo de demanda

que objetiva a garantia do acesso à medicação

para  pessoas  desprov idas  de  recursos

financeiros" (REsp 771.537RJ, Rel. Min. Eliana

Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).

4. Apesar de o acórdão ter fundamento constitucional,

o recorrido interpôs corretamente o Recurso

Extraordinário para impugnar tal matéria. Portanto, não

há falar em incidência da Súmula 126STF.

5. Agravo Regimental não provido."

(AgRg no REsp 1.107.511RS, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, ju lgado em

21112013, DJe 06122013.)

 

A cláusula da reserva do possível – que não pode

ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito

de  f raudar ,  f rust rar  e  de  in ivab i l i zar  a

implementação de políticas públicas definidas na

própria Constituição – encontra insuperável

limitação na garantia constitucional do mínimo

existencial, que representa, no contexto de nosso

ordenamento positivo, emanação direta do

postulado da essencial dignidade da pessoa

humana. (…) A noção de mínimo existencial, que

resulta, por implicitude, de determinados preceitos

constitucionais (art. 1º, III, e art. 3º, III, da CF/88),

compreende um complexo de prerrogativas cuja

concretização revela-se capaz de garantir condições

adequadas de existência digna, em ordem a

assegruar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de
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liberdade e, também, a prestações positivas originárias

do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos

sociais básicos, tais como o direito à educação, o

direito à proteção integral da criança e do adolescente,

o direito à saúde, o direito à assistência social, o

direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à

segurança (ARE 639.337, Julgado em 2011 e relatado

pelo Ministro Celso de Mello). Ademais, embora

resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e

Executivo, a prerrogativa de formular e executar

políticas públicas, revela-se possível, no entanto,

ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em

bases excepcionais, especialmente nas hipóteses

de políticas públicas definidas pela própria

Constituição, sejam estas implementadas pelos

órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por

importar em descumprimento dos encargos políticos-

jurídicos que sobre eles incidem em caráter

mandatório – mostra-se apta a comprometer a

eficácia e a integridade de direitos sociais e

culturais impregnados de estatura constitucional

(RE 436.996, Julgado em 2005 e relatado pelo

Ministro Celso de Mello).  

 

Penso que ao impor a concretização de direitos sociais

fundamentais, não está o juiz interferindo arbitrariamente em atribuições

reservadas à discricionariedade do administrador, mas tão somente

cumprindo a sua missão que lhe foi outorgada pela Constituição da

República Federativa do Brasil. 
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            Ademais, considero que o direito à saúde, direito do cidadão e dever

do Estado, é de índole constitucional e deve ser tratado com certa

prioridade, o que demonstra a inviabilidade de sua postergação para

momento futuro.

           Saúde é direito que requer providência imediata, ainda mais nesta

época de pandemia mundial.

             DISPOSITIVO:

            Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos do Ministério Público, o

que faço com arrimo no artigo 487, I, do CPC.

       Determino que a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE forneça

equipamentos de proteção individual (EPI) especialmente máscaras

cirúrgicas, máscaras respirador, protetores oculares, luvas de procedimento

e capote/avental impermeável descartável, para uso de todos os

profissionais de saúde da rede pública municipal, bem como dos

funcionários terceirizados que laboram em todas as unidades de saúde

(hospitais e unidades básicas de saúde) vinculadas à FMS, durante todo o

período de epidemia.

          Determino ainda que a FMS preste mensalmente informações sobre o

estoque e fornecimento dos EPIs aos servidores da saúde.

          P.R.I.

             TERESINA-PI, 12 de maio de 2020.

 

ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de

Teresina  
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