EXCENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA  VARA CÍVEL DA COMARCA DE ...............................



					





						O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através de seus Promotores de Justiça com atuação nesta Comarca de ..............., com atribuições perante a Curadoria da Saúde, infra-assinados, com base no incluso Inquérito Civil Público 001/2004 e com arrimo nos Artigos 127 e 129 da Constituição Federal, das Leis 7347/85,  8078/90, 8080/90, vêm, respeitosamente, perante esse Douto Juízo propor a presente


AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO DIREITO À SAÚDE DA POPULAÇÃO DE ITAPERMIRIM COM PEDIDO DE LIMINAR


em face do Hospital ...................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ,sob o nº ................. ,com endereço a ..........................., Entidade Beneficente sem fins lucrativos , (IDENTIFICAR E QUALIFICAR A DIRETORIA), em razão dos fatos e fundamentos abaixo expostos:



		                                  I -  DOS FATOS

						Conforme se infere do incluso Inquérito Civil Público que tramitou perante a Curadoria acima mencionada,o Hospital ................., entidade filantrópica sem fins lucrativos, atende a população de ................... nas seguintes áreas: internações hospitalares (de urgência e eletiva) e aos procedimentos ambulatoriais de urgência, como consulta de Pronto Socorro, exames de Raio-x e de Patologia Clínica (laboratório) decorrentes de atendimentos de urgência.

							O Hospital ............... celebrou um contrato com o .................., contrato este que, acha-se em vigor, estando arquivado na Secretaria Estadual de Saúde (SESA), estando, portanto, habilitado para atender a população de .................
							Objetivando atender aos usuários do Sistema Único de Saúde, foi firmado um contrato de nº ........, assinado entre a Prefeitura Municipal de .............. e o Hospital ......................., onde o Poder Público Municipal se compromete ao repasse mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no valor global de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e o Hospital em contrapartida “se obriga e se compromete a prestar a contratante, serviço de radiologia, para atender pessoas carentes do município.

							Conforme demonstra o Relatório de Auditoria nº ..........., realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, o hospital recebeu um aparelho raio-x, adquirido com recursos da Secretaria Estadual de Saúde e da Prefeitura Municipal de ..................m, para prestar serviço de radiologia para a população do município.

							Na linha ora esposada, verifica-se que o hospital referenciado, além de receber o aparelho de raio-x para atender a população, também, recebe um valor mensal pela prestação dos serviços. 

							No mesmo sentido, a Prefeitura Municipal de ..................... destina R$ 3.909,00 (três mil novecentos e nove reais) para o Hospital ..........., através da aquisição de materiais e bens para uso interno.

							Cumpre salientar, por oportuno que o Hospital ........................, qualificado como entidade filantrópica tem que prestar 60% (sessenta por cento) de seus serviços e internações aos usuários do Sistema Único de Saúde, conforme dispõe o art. 2º, §4º, do Dec. Federal nº 2536/98 e inciso IV, do art. 18, da Lei Federal nº 8742/93. 

							Em novembro e dezembro do corrente ano a Curadoria da Saúde recebeu comunicado de usuários do sistema, noticiando a negativa no atendimento aos pacientes encaminhados para a realização de raio-x, bem como, dificuldades para o atendimento dos pacientes encaminhados  para  urgências e emergências.
 
							Para solucionar o grave problema da desassistência na realização dos exames de raio-x foi celebrado um termo de ajustamento de conduta com o Gestor local e o Hospital local (fls. ), com prazos para o seu devido cumprimento.

							Entretanto, não obstante a existência do termo de ajustamento de conduta, persiste os problemas relacionados ao atendimento em geral por parte do hospital, dentro dos propósitos firmados por este e o Sistema Único de Saúde. Em face da  má-gestão do Hospital pelos atuais diretores, a Curadoria da Saúde tem recebido constantes demandas dos usuários do SUS. 

							Instalou-se em ......................, em razão do grande fluxo de usuários do SUS que são encaminhados para o atendimento de urgência e emergência e demais procedimentos ambulatoriais, um verdadeiro caos para se obter atendimento médico de urgência e emergência. 

							Como resultado desta desorganização na gestão do hospital, na última sexta-feira, dia 17 de dezembro do corrente ano, veio a óbito a paciente ..............., conforme comprova o Relatório de Auditoria realizado pelo Auditor Técnico da SRSCI.


							Há que se notar, então, que o Hospital ressente de uma melhor e mais adequada administração, tanto em recursos humanos, como materiais, de modo a garantir a manutenção da vida dos usuários do SUS, necessitando da implementação de tais serviços por um sistema público de atendimento mais eficaz e dotado de mais recursos que, in casu, é o Estado do Espírito Santo, através da Secretaria Estadual de Saúde.
       
							No mesmo sentido, deve ser ressaltado que o município de .................., também, não tem condição de assumir a administração do Hospital, posto que, também, apresenta atendimento ineficaz e  desumano, não executa as funções que lhe cabem, quais sejam, dar suporte à vida das pessoas residentes no município. Somente a título de exemplo, podemos lembrar que o dinheiro público vem sendo gasto com a manutenção do equipamento de raio-x , entretanto, não está sendo prestado o devido serviço a população. Cumpre, repisar neste particular, que a não intervenção do Estado neste momento, irá representar a morte de pessoas da comunidade de Itapemirim.
						Por oportuno, registra-se o que foi constatado pela Auditoria realizada pela Superintendência de Cachoeiro de Itapemirim, que retrata a situação de calamidade em que vive a população de .................. na área da saúde, nos seguintes termos:

						
“Rumamos, a seguir, em direção à P.M. de ..................., porém, lá chegando, encontramos suas portas  lacradas guarnecidas por viatura policial com um cartaz afixado na porta, determinando tal medida, tomada pelo Vice-Prefeito que se encontrava, também, na porta da Prefeitura, Sr. ..............., a quem externamos nossa preocupação com a falta de ambulância no Hospital, tendo-lhe sido sugerido o empréstimo de um veículo municipal ou que ele fosse intermediário do pedido junto ao Sr. Prefeito de ............... Saímos do local com a promessa de que ele não mediria esforços para resolver a situação que hora se apresenta”.

					No caso em especial, a comunidade de ............. não pode mais esperar, é necessária a adoção de medidas imediatas e eficazes para a garantia do direito à vida. 
		
  					1.1 DA OMISSÃO DA DIRETORIA DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA HELENA


					Depreende-se que os atuais gestores do Hospital local não vêm cumprindo com suas obrigações estatutárias, em especial quanto à administração da entidade.

					É certo que os responsáveis por gerir o Hospital, por obrigação oriunda de seus cargos, deveriam impedir que as infrações aos direitos dos usuários à saúde se perpetuassem no tempo, contribuindo para uma melhor gestão da entidade que presta serviço de relevância pública.
					Assim, com sua omissão os requeridos contribuíram para que o direito à saúde da população de ...................... fosse desrespeitado, devendo, por isso, ser responsabilizados.

					II – DO DIREITO


					Ainda que desnecessária a transcrição das normas jurídicas que tratam do direito do cidadão à saúde, para que se tenha exata compreensão da efetiva proteção que lhe dá o ordenamento jurídico de nosso País, possibilitando–lhe, individual ou coletivamente, o exercício desse direito público subjetivo em face do Estado, é relevante que sejam explicitamente mencionadas.

O artigo 6º da Constituição Federal reconheceu à saúde o status de direito social fundamental, atribuindo à União, aos Estados e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública (artigo 23, II).

É assegurado ainda no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo certo que tal direito há que ser prestado de forma integral e, para tanto, as ações e serviços de saúde devem promovê-la, protegê-la e recuperá-la.

A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) ainda estabelece que a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado prover o necessário à plenitude deste direito, inclusive a assistência hospitalar.

Conforme já retro transcrito, a manutenção de um Sistema de Saúde eficaz é dever do Estado, e assim determina a Constituição Federal em seu art. 196.

Para tanto, especificamente quanto a ações e  serviços de saúde, prescreve a Lei 8.080/90:
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 artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios:
(...)
IX – Descentralização político-adminsitratativa, 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.

Art. 17. À Direção Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

II – acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);

(...)

E especificamente quanto à competência do Estado para gerenciar, regular e garantir a prestação dos serviços de saúde à população em situações de urgência e emergência, prescreve a mesma Lei:

IX – identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;


	Portanto, o Estado do Espírito Santo tem o dever de atuar para garantir a continuidade da prestação dos serviços do Hospital ...................., de forma eficaz.

Neste particular, cumpre lembrar, mais uma vez, que o Hospital ................., credenciado como entidade filantrópica, tem a obrigação legal de destinar, no mínimo 60% (sessenta por cento) dos seus serviços e internações ao SUS, conforme dispõe o art. 2º, §4º, do Dec. Fed. nº 2536/98 e inc.IV, do art. 18 da Lei Federal nº 8742/93.
		
					No mesmo sentido, deve ser registrado que “dada a peculiaridade de organização do SUS, as entidades privadas participantes, complementarmente do sistema, são o próprio sistema prestando assistência pública à saúde da população”. E, ainda, o Hospital Santa Helena por ser integrante do SUS e seu executor de serviços de saúde, assumiu, nos termos da lei e solidariamente, obrigações inerentes ao próprio sistema público, não podendo, assim, subtrair-se aos deveres assumidos pelo Sistema Único de Saúde.

								
III - DA LEGITIMIDADE ATIVA


A legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da presente ação é indiscutível. Decorre do art. 129 da Constituição Federal, do art. 25 da Lei  8.625/93 e da Lei 8.080/90. Tais disposições conferem ao Ministério Público legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública para a proteção do meio ambiente, patrimônio cultural e dos consumidores, e ainda para a defesa de “outros interesses difusos e coletivos” fórmula genérica que abrange, obviamente, qualquer outro interesse que vise a proteção e defesa dos direitos da cidadania, fazendo parte desses direitos, a saúde.

Estabelece a Lei Magna:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
.............................................................................................
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”

E ainda:

“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.

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:
.............................................................................................
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;”

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8.625/93, em seu artigo 25 preceitua:

“Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
.............................................................................................
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direito de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;” 

Olympio de Sá Soto Maior Neto, em artigo publicado na Revista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nº 29 afirma que:

“O Ministério Público deve agora atuar como verdadeiro agente político, interferindo positivamente na realidade social e, através do exame do conteúdo ideológico das normas jurídicas, dar a prevalência para a efetivação daquelas que signifiquem posposta de libertação do povo, internalizando no espaço oficial do Judiciário as reivindicações sociais na forma de conflitos coletivos, politizados e valorizados sob a ótica das classes populares.”

Arremata asseverando:

“O Ministério Público, não raras vezes implicará em cobrar das autoridades públicas uma atuação mais eficiente no fornecimento às crianças e adolescentes de educação, SAÚDE, profissionalização, lazer etc., vez que sua tarefa obriga preferência ao interesse público primário (ou seja, o interesse do bem geral), em contraposição às vezes com o interesse público secundário (ou seja, o modo pelo qual os órgãos governamentais vêem o  interesse público)”.

Destarte, conclui-se pela legitimidade do Ministério Público para propor a presente. 



IV– DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Ocupam os requeridos cargos de administração no Hospital ......................, sendo a eles imputada a má gestão da entidade filantrópica, com graves conseqüências para a saúde e vida da população de Itapemirim que necessita do atendimento hospitalar.

Ressalte-se que por ação ou omissão os requeridos contribuíram para que a entidade de atendimento infringisse o direito fundamental social à saúde da população de ................., portanto, legitimidade passiva dos mesmos para a presente ação, ainda mais quando necessariamente suportarão as conseqüências do provimento jurisdicional pleiteado. 


					V – DAS MEDIDAS LIMINARES


					A Lei nº 7.346/85, que regula a matéria procedimental da ação civil pública, em seu art.12 prevê a hipótese de concessão de medida liminar, em face de eventual necessidade de tutela assecuratória ao objeto da tutela jurisdicional principal, garantindo a efetividade desta.

					Da mesma forma, a tutela liminar subordina-se ainda, na espécie, aos requisitos previstos no artigo 798 do CPC, consagrados na doutrina como sendo o periculum in mora e fumus boni juris.


					          Humberto Theodoro Júnior, ensina que:
“ A doutrina resume as condições ou requisitos da tutela cautelar em : um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do  “periculum in mora”, risco este que deve ser objetivamente apurável; a plausividade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança: “fumus boni juris” (in Processo Cautelar, pág. 73 – Ed. Universitária de Direito).

                                                In casu, restam presentes ambos os requisitos para a concessão das medidas liminares abaixo requeridas, senão vejamos:

a) PERICULUM IN MORA -  consubstancia-

se pelo risco iminente de frustação da tutela jurisdicional principal, caso não seja esta assegurada de imediato, vez que direitos fundamentais (vida, saúde e dignidade) da população de Itapemirim, não podendo os mesmos continuarem expostos ao risco de lesão ao direito à vida até final sentença, sob pena de ser inócuo o provimento final pretendido.
						b) FUMUS BONI JURIS - 	 Em razão do flagrante desrespeito às normas anteriormente mencionadas, bem como face a expressa legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da Ação Civil Pública, visando a proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis (art. 129,inciso III, da Constituição Federal).
  


					VI -  DO AFASTAMENTO PROVISÓRIO DOS DIRIGENTES

					É imperiosa, pois, a imposição de medida liminar objetivando o afastamento da Diretoria do Hospital ............................, a fim de que as irregularidades apontadas possam ser sanadas.

					Embora seja o Hospital uma entidade privada, é inegável a necessidade de que a sua manutenção e funcionamento, por ser serviço de relevância pública, não seja interrompido. Fica evidente que o fechamento do Hospital, pelos motivos elencados anteriormente, somente agravariam as infrações ao direito público subjetivo que cada cidadão tem a saúde.

					Desta forma, no intuito de evitar a paralisação das relevantes funções desempenhadas pelo Hospital .......................... e salvaguardar a vida e/ou saúde da população usuária do SUS, requer o Ministério Público seja o Estado do Espírito Santo, através da Secretaria Estadual de Saúde nomeado para administrar provisoriamente a entidade, caso aceite o munus. Para tanto deverá ser intimado o Estado do Espírito Santo, na pessoa de seu representante legal,para indicar pessoa idônea para administrar a entidade em seu nome até ulterior determinação deste Juízo.

 

VII – DO PEDIDO


Ante os fundamentos fáticos e jurídicos supra delineados, requer a Vossa Excelência:

1)	a concessão de medida liminar , inaudita altera pars, com o fim de determinar o afastamento dos __________________________ requeridos da administração do Hospital ..................., até ulterior determinação deste Juízo, sendo nomeado o Estado do Espírito Santo, na qualidade de ator de implementação de políticas públicas na área da saúde para administrar provisoriamente a entidade, devendo ser intimado na pessoa de seu representante legal para se manifestar sobre a aceitação de seu múnus e indicar no prazo de 24 horas, pessoa idônea para administrar provisoriamente a entidade em seu nome, até ulterior determinação deste juízo;
2)	a citação dos requeridos, para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de lei, sob pena de revelia e confissão;
3)	Seja o administrador nomeado intimado a apresentar no prazo de 15 dias proposta escrita de gerenciamento da entidade, com a indicação das fontes de recursos e plano cronológico de saneamento das irregularidades apontadas nos relatórios de auditoria, sob as penas da lei;
4)	Seja o presente pedido julgado procedente, para : 4.1 – impor ao primeiro requerido (Hospital ......................) a obrigação de fazer consistente no atendimento  integral aos pacientes do Sistema Único de Saúde,  de acordo com o previsto no art. 196 da CF/88, art. 2º,§4º do Dec. Fed. nº 2536/98 e inc. IV, do art. 18 da Lei Federal nº 8742/93, art.26,§ 2º da Lei Federal nº 8080/90, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais)  a ser revertida ; 4.2 condenação dos ________________________ requeridos a perda dos cargos que ocupam na Entidade Filantrópica, face as graves infrações que ocasionaram por suas ações e principalmente por suas omissões:
5)	sejam os requeridos condenados ao pagamento de custas judiciais e demais ônus da sucumbência;

Protesta-se pela produção de provas, por todos os meios admitidos em direito, sobretudo pela juntada de novos documentos e perícias, além de oitiva de testemunhas e peritos, caso se faça necessário.

Dá-se à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ainda que inestimável o objeto tutelado.

Município, 20  de dezembro de 2004.

Promotor de Justiça



