
05/05/2020 :: 589439 - eproc - ::

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=99424bc428e17… 1/5

0002778-57.2020.8.27.2703 589439 .V5

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 0002778-57.2020.8.27.2703/TO

AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA
RÉU: ESTADO DO TOCANTINS

RÉU: MUNICIPIO DE ANANAS - TO

DESPACHO/DECISÃO

A DEFENSORIA PÚBLICA, em assistência a coletividade do Município de
Ananás, ajuizou a presente ação civil pública com pedido de urgência em face do ESTADO
DO TOCANTINS e MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO, ambos qualificados nos autos.

Relata que o Município de Ananás possui em seu acervo um aparelho
respirador, depositado no Hospital Municipal e que o equipamento não está sendo utilizado
por nenhum paciente e ao que tudo indica nunca foi usado.

Conta que o Hospital Municipal não possui perfil de atendimento e condições
técnicas hoje de operar o referido aparelho, fato atestado pelo Secretário de Saúde e Equipe
Médica. 

Dita que diante do contexto pandêmico recomendou que urgentemente fosse
realizada a cessão do respirador ao Hospital Regional de Araguaína, pelo período de 06 (seis)
meses, bem como que o representante do Ministério Público igualmente recomendou ao
Estado do Tocantins que em 48 horas viabilizasse a cessão ou então a requisição do
equipamento.

Afirma que não obtiveram resposta até o presente momento.

Requerer, assim, a concessão da tutela provisória de urgência antecedente, para
que  seja realizada a entrega imediata do aparelho respirador armazenado no Hospital de
Ananás, mediante termo simples a ser lavrado no próprio Hospital com os dados do aparelho
e o responsável pelo transporte até o Hospital Regional de Araguaína- HRA. 

Suplica, ainda, para que seja determinado ao Estado e Município que promovam
a pactuação necessária para formalizar a cessão realizada do equipamento ao HRA, tendo em
vista o interesse público primário prevalente nesta situação, qual seja, a vida das pessoas
atendidas na unidade de referência para casos graves em nossa região.

Juntou documentos. 

DECIDO.

Prefacialmente, saliento que a saúde é direito de todos, elevada à condição de
direito social fundamental do homem, previsto no art. 6º da Constituição Federal, declarado
por seus artigos 196 e seguintes, norma de aplicação imediata e incondicionada, nos termos
do parágrafo 1º do artigo 5º da Carta Magna.
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A Constituição Federal preconiza cooperação financeira entre as entidades para
a prestação de serviços de atendimento à saúde da população, nos termos do art. 30, inc. VII.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins:

“Ementa: Agravo de Instrumento. Tratamento médico de adolescente.
Fornecimento de medicamentos. Imposição ao Município. Manutenção do decisum. Recurso
improvido. 1 — A saúde é um direito público subjetivo fundamental e, pelo princípio da
dignidade da pessoa humana, cabe ao Poder Público implementar ações que atendam às
necessidades dos hipossuficientes. 2 — Como o Sistema de Saúde é financiado por recursos
da seguridade social, cada um dos entes federativos deve prestar assistência à saúde de
forma integral e qualquer das entidades tem legitimidade para figurar no pólo passivo da
demanda, ainda que de forma isolada cabendo, inclusive, segundo entendimento pacifico do
Superior Tribunal de Justiça, fixação de multa diária contra o Município, como forma de
obrigar o ente público a cumprir a obrigação imposta. Recurso improvido. Palmas/TO, 13 de
agosto de 2008. Des. Liberato Povoa. AGI 5581/05 – 13/08/2008.”

Com efeito, o Novo Código de Processo Civil unifica o regime da tutela
provisória de urgência, estabelecendo os mesmo requisitos para a concessão da tutela cautelar
e da tutela satisfativa.

Nesse passo, 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, a teor do art. 300 do CPC/2015.

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração
da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a
isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da
utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido
como "periculum in mora").

In casu, para fundamentar o pedido de concessão de tutela provisória de
urgência a parte autora alega que o Município de Ananás possui em seu acervo um aparelho
respirador, depositado no Hospital Municipal, o qual não está sendo utilizado por nenhum
paciente e ao que tudo indica nunca foi usado.

E assim, enquanto o respirador está ocioso em Ananás, o Hospital Regional de
Araguaína, referência para casos graves de atendimento a pacientes com COVID 19 da cidade
Ananás inclusive,  suporta uma crescente de casos e ocupação de leitos de UTI, tendo
alcançado o colapso ontem (dia 04 de maio), com 90% de taxa de ocupação de leitos de UTI
para pacientes COVID-19.

Nesse sentido, o autor anexou ofício da Prefeitura Municipal de Saúde de
Ananás informando que pretende disponibilizar o equipamento respirador mecânico em
comento, mediante termo de cessão para o Hospital Regional de Araguaína –TO, tendo
solicitado a Secretaria de Saúde do Estado que formalize a solicitação para o Fundo Mun. de
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Saúde de Ananás- TO, bem como anexou ofício do Ministério Público recomendando
providências ao Estado do Tocantins quanto a celebração da cessão de uso do referido
aparelho. Todos sem resposta até o momento.

Some-se a isso que no ofício n 35 (evento 1 –OFIC2), assinados por médicos do
Hospital de Ananás, há informações acerca da inviabilidade de utilização do aparelho
respirador no Hospital local.

Logo, verifico que o único impedimento legal para o recebimento do
equipamento é a burocracia legal, mormente porque a própria Municipalidade anuiu ao
pedido de cessão provisória do aparelho respirador.

Destarte, os bens públicos municipais de acordo com o interesse da
Administração Pública podem ser cedidos a outro órgão público.

A cessão de uso é uma medida gratuita de colaboração entre os entes da
Administração Pública, e ocorre quando a posse de um bem público é transmitida de forma
gratuita de um para outro órgão público, da mesma pessoa jurídica ou de pessoa jurídica
diversa, por tempo certo ou indeterminado, e a utilização do bem deve se dar de acordo com
condições preestabelecidas no termo próprio da Cessão (BERNARDI 2011, p. 77, in
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª Edição. Ed.
Atlas, 2014.).

Quando a cessão ocorrer entre órgãos da mesma pessoa jurídica não precisará
de autorização legislativa, por exemplo: entre órgãos de um Município. Mas quando
acontecer entre órgãos de esferas diferentes, por exemplo, entre Município e Estado ou entre
Estado e União, será necessária uma lei emanada pelo ente cedente, autorizando a cessão.
Como é de regra, apenas a posse do bem passa de um órgão para outro, enquanto o domínio
continua com o órgão cedente.

Assim sendo, observo que, embora haja, em situações como a presente, a
necessidade de regularização normativa pela Câmara Legislativa Municipal para a cessão de
uso de bem público, diante da condição de iminente colapso do sistema de saúde pública do
Estado do Tocantins, que nos últimos dias vem sofrendo uma brusca expansão dos casos de
pessoas que contraíram o vírus COVID-19, com superlotação dos leitos de UTI, necessário a
desburocratização das demandas que envolvam causas de saúde.

Portanto, vejo que não há óbice para a assinatura do termo de cessão de uso
entre dois órgãos administrativos,  notadamente pela celeridade e economia processuais que
tal ocupação poderá gerar.

Ademais, por expressa disposição constitucional e legislação regulatória do
SUS, todos os entes federados estão obrigados a prestar, de forma solidária, assistência de
saúde àqueles que dela necessitem.

Outrossim, o artigo 196 da Constituição da República preceitua, in litteris:
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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.

Nesse sentido, o artigo 2º, inciso VI e artigo 148 da Constituição do Estado do
Tocantins, in verbis:

Art. 2º. “São princípios fundamentais do Estado: (...) VI - garantir a educação, a
saúde e a assistência aos que dela necessitam, sem meios de provê-las (...)”

Art. 148. “As ações e serviços públicos de saúde integram rede regionalizada e
hierarquizada e constituem o Sistema Único de Saúde do Estado do Tocantins, segundo Plano
Estadual de Saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização
com direção única ao nível estadual e municipal; II - atendimento integral na prestação das
ações de saúde, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais, adequados à realidade epidemiológica, levando-se em consideração as
características socioeconômicas da população e de cada região”.

 Desse modo, a saúde é direito social de estatura constitucional e compõe o
conceito de mínimo existencial, qual seja: a parcela mínima de que cada pessoa precisa para
sobreviver, a ser garantida pelo Estado através de prestações positivas. O direito fundamental
à saúde é pressuposto de fruição de todos os demais consagrados pela ordem constitucional e
ao Poder Público incumbe sua inafastável tutela.

Entendimento este adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que assim já se
manifestou:

(...) O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar,
de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar -
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal
e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa
consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que
seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não
pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda
que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.  (STF, 2ª Turma, RE-
AgR nº 393175/RS, Rel. Min. Celso de Melo, DJU 02.02.2007).

Examinando detidamente os autos chego à conclusão de que a liminar postulada
merece ser deferida, pois evidente a probabilidade do direito. Do mesmo modo, nota-se a
presença do perigo de dando de difícil reparação, eis que diante da imprescindível
necessidade de utilização do equipamento (respirador mecânico), surge o receio que a demora
da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, qual seja:
risco à saúde da população tocantinense, o que frustraria por completo a apreciação do pedido
principal.
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Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência requerida, para determinar que
seja realizada a entrega imediata do aparelho respirador armazenado no Hospital de Ananás,
mediante termo a ser lavrado no próprio Hospital com os dados do aparelho, demais
especificações, constando inclusive os dados do responsável pelo transporte até o Hospital
Regional de Araguaína- HRA e os dados do responsável receptor. 

Determino que o Estado, o Município de Ananás e a Câmara Municipal de
Ananás, promovam as diligências necessárias para a formalização da cessão realizada do
equipamento ao HRA, no prazo máximo de 10 dias, tendo em vista o interesse público
primário prevalente nesta situação, qual seja: a vida das pessoas atendidas na unidade de
referência para casos graves em nossa região.

Notifique-se, incontinenti, da forma mais rápida, podendo ser por email e
contato telefônico, com certidão nos autos, o Secretário de Saúde do Município de
Ananás, para que, no prazo máximo de 24 horas, a contar da notificação, adote as
providências necessárias para que o Hospital Regional de Araguaína receba o
respirador mecânico, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais).

Notifiquem-se, incontinenti, o Governador do Estado do Tocantins, Prefeito
Municipal de Ananás e o Presidente da Câmara Municipal de Ananás, por meio dos
representantes da procuradoria de cada órgão, para que adotem as providencias
necessárias a celebração do termo de cessão de uso do bem.

Ato contínuo, CITE-SE a parte requerida, para contestar a ação no prazo de 30
dias.

Ciência a parte autora.

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se.
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mediante o preenchimento do código verificador 589439v5 e do código CRC cdb9b2ef.
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