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SENTENÇA
1. RELATÓRIOMINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou Ação Civil Pública cominatória de obrigação de
fazer por danos causados à saúde dos usuários  do Sistema Único de Saúde (SUS) em face do
ESTADO DO MARANHÃO.O Ministério Público relata que, nos autos do processo administrativo
instaurado pela representação nº 005/2008, constatou "que a Maternidade Marly Sarney se encontra
totalmente  sucateada,  em  condições  deprimentes  e  lastimáveis,  com  funcionamento  precário  e
deficitário em diversos setores, em face das diversas irregularidades que não foram sanadas e ainda
persistem desde a Visita Técnica de Reinspeção Sanitária realizada em 26/abr./2010, conforme se
denota pelo Relatório Técnico de Reinspeção Sanitária e Registro Fotográfico acostados às fls.
216/222, especialmente no Setor Banco de Leite Humano, pois a qualidade do leite humano está
comprometida, o que implica dizer que o não saneamento das exigências sanitárias resultará na
suspensão  do  processamento  do  leite  humano  no  referido  Estabelecimento  Assistencial  de
Saúde(...)".Aduz  ainda  que  os  setores  mais  críticos  são  os  "considerados  vitais  para  o  bom
funcionamento de um hospital de referência de atenção materna e neonatal de alto risco, que precisa
acima de tudo ser dotada de equipamentos, espaço físico, ventilação e arejamento adequados, e
principalmente de um Setor de Banco de Leite Humano capaz de manter em condições satisfatórias
a  qualidade  do  leite  humano".  Ao  final  requer  julgamento  procedente  nos  seguintes  termos:"a
cominação de obrigação de fazer, determinando ao Estado do Maranhão, através de sua Secretaria
Estadual de Saúde (SES), consistente na recuperação e manutenção da Maternidade Marly Sarney,
procedendo  com  as  imediatas  reformas  e  adaptações  imprescindíveis  para  um  adequado
funcionamento  de  acordo  com  as  normas  estabelecidas  pelo  Sistema  de  Vigilância  Sanitária,
sanando com todas as irregularidades, apontadas nos Relatórios Técnicos de Inspeção e Reinspeção
Sanitários;A apresentação a este Juízo pelo Estado do Maranhão, na forma do art. 69, § 1º da Lei
Complementar  nº  039/98,  da  concessão  de  alvará  de  autorização  sanitário  condicionada  ao
cumprimento de todos os requisitos  técnicos referentes às instalações,  máquinas,  equipamentos,
normas  e  rotinas  da  Maternidade  Marly  Sarney,  tudo  comprovado  pela  autoridade  sanitária
competente através de vistoria e dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena, ex vi do art. 119, da
citada lei, de interdição cumulada com multa; A aplicação de multa a ser paga pelo requerido (.), no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia de atraso no cumprimento da obrigação determinada
por esse juízo (.).Tutela Antecipada deferida às fls. 345/350.O Estado do Maranhão alega violação
ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da reserva do possível (contestação -  fls.
424/441).Argumenta ainda que a legislação vigente impede o início de programas ou projetos não
incluídos na lei orçamentária anual e, ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.O Ministério
Público do Estado do Maranhão apresentou réplica às fls. 445/462.Inspeção judicial realiza à fl.
497.Relatório Técnico de Inspeção às fls. 500/502. Audiência de Conciliação e Instrução à fl. 510.
Designada audiência de Conciliação e Instrução em continuação para apresentação de alegações
finais,  as  partes  não  compareceram.É  o  relatório.2.  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃOA
Constituição da República em seu artigo 196 consagra a saúde como "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."O direito fundamental à saúde faz parte do rol de direitos sociais (CF, art.
6º),  portanto  considerado  um  direito  de  2ª  dimensão.  Para  sua  efetivação  requer  do  Estado
prestações positivas e negativas, no sentido de tomar medidas preventivas ou paliativas no combate
e no tratamento de doenças  e  de abster-se de praticar  atos obstaculizadores do exercício desse
direito fundamental.1.É competência comum dos entes federativos zelarem pela boa prestação dos
serviços de saúde, o que se dá por meio de um sistema único que age de forma regionalizada e
hierarquizada.  A procedência das pretensões  jurídicas deduzidas pelo autor  decorre de todo um
sistema jurídico de promoção da saúde, estabelecido a partir do artigo 1º, III, da CF, que constitui



como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. O artigo 196
da Constituição da República reafirma a obrigação do Estado de garantir a todos o direito à saúde
por meio da implementação de políticas públicas sociais e econômicas visando à prevenção do risco
de doenças e de outros agravos. Esses dois preceitos constitucionais indicam que o modelo político,
social e econômico adotado pela sociedade brasileira não admite como válida, do ponto de vista
jurídico, qualquer prática tendente a vilipendiar o direito universal à saúde. E, uma vez verificada a
ocorrência de lesão a esse direito, cabe aos poderes públicos constituídos coibi-la e exercitar os
instrumentos legais e processuais para a garantia do acesso à justiça. No caso presente, pela via do
processo coletivo.A presente ação civil pública constitui, portanto, o legítimo exercício do dever
constitucional do Ministério Público no sentido de cobrar judicialmente a responsabilidade do réu
pelas eventuais lesões aos direitos dos usuários da Maternidade Marly Sarney,  em vista  da má
prestação do referido serviço público.  Os fatos delineados e comprovados nos documentos que
acompanham a peça inaugural, além das provas produzidas no decorrer do processo, especialmente
os relatórios da Supervisão de Vigilância Sanitária e os realizados durante a instrução probatória
(Inspeção judicial - fl. 497 e Relatório Técnico de Inspeção - fls. 500/502) permitem concluir que o
réu permite  o funcionamento de estabelecimentos  de assistência  à  saúde em desacordo com as
normas sanitárias. Tal conduta não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário, pois se apresenta como
manifesta afronta ao ordenamento jurídico em vigor, quando fere de morte o direito universal à
saúde. Não se admite que a prestação desse serviço se dê de forma deficitária e apta a ensejar riscos
à higidez física dos usuários dos estabelecimentos assistenciais de saúde. A prestação deficiente
desse serviço equivale à própria negação do direito que o fundamenta, ainda mais em se tratando de
descumprimento  de  normas  sanitárias.Não  há  que  se  falar,  no  caso  em  apreço,  em  indevida
intromissão do Poder Judiciário na esfera discricionária do Poder Executivo em realizar políticas
públicas, visto que o descumprimento de direitos constitucionalmente garantidos e já previstos em
políticas públicas municipais não pode ser justificado pelo exercício de sua discricionariedade. Essa
é a inclinação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos julgados que
abaixo  transcrevo:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  REPERCUSSÃO  GERAL  PRESUMIDA.
SISTEMA  PÚBLICO  DE  SAÚDE  LOCAL.  PODER  JUDICIÁRIO.  DETERMINAÇÃO  DE
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS
DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES  E  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL.  VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.  A
repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido
reconhecida pelo Tribunal,  ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência
dominante  desta  Corte  (artigo  323,  §  1º,  do  RISTF).  2.  A controvérsia  objeto  destes  autos  -
possibilidade,  ou  não,  de  o  Poder  Judiciário  determinar  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de
providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por
hospital da rede pública - foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL
47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.04.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte,
ponderando os princípios do "mínimo existencial" e da "reserva do possível", decidiu que, em se
tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas
quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica,  mas apenas determinando que o
Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 642.536/AP, 1ª Turma do STF, Rel.
Luiz Fux. j. 05.02.2013, unânime, DJe 27.02.2013).AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS.  POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.  1.  Esta  Corte  já  firmou  a  orientação  de  que  o  Ministério  Público  detém
legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder
Executivo,  de  molde  a  assegurar  a  concretização  de  direitos  difusos,  coletivos  e  individuais
homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder



Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas
assecuratórias  de  direitos  constitucionalmente  reconhecidos  como  essenciais,  sem  que  isso
configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido. (Ag.
Reg. no Agravo de Instrumento nº 809.018/SC, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 25.09.2012,
unânime, DJe 10.10.2012).Ademais, embora se reconheça a importância do princípio da separação
dos poderes, este não é absoluto, vez que admite temperamentos ao ser confrontado com os demais
princípios da ordem constitucional. Tendo em conta esta interpretação, faz-se necessário relembrar a
garantia fundamental prevista no artigo 5º XXXV, segundo a qual "a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito."Ressalte-se, ainda, que o art. 5º da LINDB determina
que "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum.".O direito ganha sentido na medida em que é assegurado o acesso à justiça. O direito à
saúde previsto em nossa Constituição Federal e leis infraconstitucionais é letra morta até que seja
efetivado por políticas públicas ou quando, na omissão da administração pública, ganha vida com o
correto funcionamento do sistema de justiça. Eis os fins sociais a que a norma se dirige!Assim,
consoante  jurisprudência  consolidada  do  Supremo  Tribunal  Federal,  é  possível  em  situações
excepcionais  que  o  Poder  Judiciário  imponha  à  Administração  Pública  a  tomada  de  medidas
necessárias a assegurar direitos constitucionalmente garantidos, ainda que para isso determine a
execução  de  obras.Em suma,  face  aos  princípios  constitucionais  envolvidos,  não  se  justifica  a
omissão do Poder Judiciário à questão posta em julgamento, pois a excepcionalidade da situação
narrada autoriza o julgador determinar a realização de políticas públicas sem afrontar o princípio da
separação de  poderes.De  outro  lado,  não  podemos  descuidar  da  possibilidade  material  do  ente
político. É evidente que a falta de recursos orçamentários e tempo para realização dos processos
licitatórios,  execução de obras  e  aquisição  de  equipamentos  servem para  justificar  o  atraso do
Estado no cumprimento de alguns misteres constitucionais por algum tempo, mas jamais justificaria
a negação de direitos amparados pela Constituição cidadã indefinidamente.Assim, está justificada a
necessidade de conceder um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, não para ter um
"salvo-conduto" para  nunca dar  efetividade ao  direito.É o que preceitua o artigo 22 da Lei  de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro que está sendo plenamente respeitado na medida em
que o prazo de 2 anos para o cumprimento integral da obrigação é razoável, tendo em vista os
obstáculos  e  as  dificuldades  reais  do gestor  e  as  exigências  das  políticas  públicas  a  seu  cargo
(Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 22).
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, ACOLHO os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, com arrimo
no que preceitua o artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, CONDENO o
ESTADO DO MARANHÃO:a) a recuperar e manter a Maternidade Marly Sarney, procedendo com
as  reformas  e  adaptações  necessárias  ao  adequado  funcionamento  de  acordo  com  as  normas
estabelecidas pelo Sistema de Vigilância Sanitária, sanando com todas as irregularidades, apontadas
nos Relatórios Técnicos de Inspeção e Reinspeção Sanitários no prazo de 2 (dois) anos, devendo
apresentar, em 90 (noventas) dias, o cronograma de cumprimento, sob pena de multa diária de R$
5.000,00  (cinco  mil  reais)  reversíveis  ao  Fundo  Estadual  de  Direitos  Difusos,  em  caso  de
descumprimento de qualquer uma dessas obrigações impostas;b) a apresentar a este juízo o alvará
de autorização sanitária condicionada ao cumprimento de todos os requisitos técnicos referentes às
instalações,  máquinas,  equipamentos,  normas  e  rotinas  da  Maternidade  Marly  Sarney,  tudo
comprovado pela  autoridade  sanitária  competente  através  de vistorias  e  dentro  do  prazo de 90
(noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reversíveis ao Fundo
Estadual  de  Direitos  Difusos,  ou  mesmo  sob  pena  de  interdição  acaso  se  intensifiquem  as
irregularidades sanitárias. Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais, tendo
em vista a procedência da ação proposta pelo Ministério Público.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.
INTIMEM-SE.São Luís, 10 de outubro de 2018.DOUGLAS DE MELO MARTINSJuiz Titular da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos Resp: 147777 


