
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARÁ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ.

“A  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do 
Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem a redução do risco 
de doenças e de outros agravos e ao acesso 
universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços 
para  sua  promoção,  proteção  e 
recuperação.” (Art. 196, da Constituição Federal)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no disposto no artigo 

129, inciso III, da Constituição Federal de 1988; no artigo 6º, inciso VII, alínea d, da 

Lei Complementar nº 75/1993; e, ainda, nos artigos 1º, IV, e 5º, I, da Lei nº 7.347/85, 

vem, à ilustre presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR 

em  face  da  UNIÃO  FEDERAL,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno, 

representada  pela  Advocacia-Geral  da  União,  com  endereço  na  Av.  Boulevard 

Castilhos França, n. 708 - Edifício do BACEN 4º, 5º e 6º andar, Comércio, Belém/PA; 

do ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, representado pela 

Procuradoria-Geral do Estado, com sede nesta Capital na Rua dos Tamoios, 1671, 

Rua Domingos Marreiros, 690 – Umarizal – Belém/PA  - CEP 66.055-210 - Fone: (91) 3299-0100
www.prpa.mpf.gov.br



Batista Campos, CEP 66.025-540, Belém/PA; 

e do MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

no palácio Antônio Lemos – Praça D. Pedro II, s/n., Cidade Velha, CEP 66.020-240, 

Belém/PA, fazendo-o pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I. DOS FATOS

O Município  de Belém, no âmbito  do Sistema Único de Saúde – 

SUS, encontra-se habilitado à condição de Gestão Plena do Sistema Municipal. Em 

virtude  de  tal  particularidade,  a  administração  municipal  recebe  diretamente  da 

União recursos federais do Fundo Nacional de Saúde para a cobertura de ações e 

serviços implementados em sua circunscrição territorial.

O SUS dispõe de uma rede de hospitais públicos e clínicas privadas, 

estas conveniadas, que prestam o serviço de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em 

razão de a rede pública não possuir condições de atender toda a demanda pelo 

tratamento.

Na  Região  Metropolitana  de  Belém,  as  Clínicas  de  Hemodiálise 

particulares são responsáveis por, aproximadamente, 70% (setenta por cento) das 

terapias  renais,  eis  que  contam com 64  (sessenta  e  quatro)  máquinas,  das  96 

(noventa e seis) existentes na Capital Paraense.

Em  razão  da  prestação  de  tais  serviços,  recebem  contraprestação 

pecuniária,  verba  federal  repassada  pelo  Ministério  da  Saúde  (Fundo  de  Ações 

Estratégicas e Compensação - FAEC) ao Município de Belém, competindo a este 

último,  por  meio  de  sua  Secretaria  de  Saúde,  o  depósito  dos  valores  aos 

prestadores.

Ocorre  que,  no  final  do  ano  de  2007,  três  clínicas  de  hemodiálise 

representaram  a  esta  Procuradoria  da  República,  noticiando  que  a  Secretaria 
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Municipal  de  Saúde  estaria  depositando  com  considerável  atraso os  valores 

correspondentes ao pagamento pelos serviços prestados a pacientes oriundos do 

SUS. 

Por  tal  razão,  foi  instaurado,  nesta  Procuradoria  da  República,  o 

Procedimento  Administrativo  nº  1.23.000.003062/2007-06,  com vistas  a  apurar  a 

veracidade das alegações, onde restou comprovado que é recorrente o atraso nos 

depósitos, o que vem inviabilizando a atividade das Clínicas de Hemodiálise desta 

Capital, mormente pelo fato de que, diante do alto custo do tratamento de terapia 

renal, por volta de 90% (noventa por cento) dos pacientes por elas atendidos são 

oriundos do Sistema Único de Saúde.

Saliente-se, ademais, que os constantes atrasos têm acarretado mora 

no  pagamento,  por  parte  das  Clínicas,  de  serviços  essenciais  para  as  suas 

atividades, tais como água e luz, estando, por isso, sujeitos a cortes, situação de 

extrema gravidade, haja vista a importância de suas atividades.

Registre-se, ainda, que em reunião realizada no dia 26.02.2008, pelo 

Ministério Público Federal, foi afirmado pela Secretária Municipal de Saúde que o 

problema em alusão já se encontrava plenamente resolvido, afirmação contrariada, 

posteriormente,  pela  assessoria  jurídica  das  Clínicas  de  Hemodiálise 

representantes,  bem  como  por  matéria  jornalística  impressa,  publicada  em 

01.03.2008, em jornal de grande circulação, onde resta demonstrado, novamente, o 

atraso no pagamento dos serviços pela SESMA, embora o valor respectivo já tivesse 

sido repassado pelo Ministério da Saúde ao Município de Belém.

Diante  da  flagrante  irregularidade,  foi  expedida  por  este parquet a 

Recomendação nº 003/2008, destinada à Prefeitura Municipal de Belém, por meio 

de sua Secretaria  Municipal  de Saúde,  recomendando a adoção de medidas no 

sentido  de  promover  o  pagamento  correspondente  à  contraprestação  pecuniária 

pelos  serviços  de  terapia  renal  prestados  pelas  Clínicas  de  Saúde  particulares, 

conveniadas ao  SUS,  nesta  Capital,  no  prazo  máximo de 05 dias,  contados do 

efetivo  depósito,  por  parte  do  Ministério  da  Saúde,  do  respectivo  valor,  por 
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considerar o referido lapso temporal razoável para a operacionalização do devido 

depósito bancário.

Todavia, conforme informado pelas clínicas em enfoque, à fl.  111 do 

anexo apuratório cível,  a SESMA descumpriu os termos da Recomendação, pelo 

que o atraso no pagamento persiste até os dias de hoje. 

Importa  ressaltar  que  a  irregularidade  apontada  se  sobrepõe  ao 

interesse patrimonial,  portanto  particular,  das  Clínicas  de  Hemodiálise,  atingindo, 

fatalmente, o interesse  universal à saúde, face à essencialidade do serviço.

Registre-se,  ademais,  que já no ano de 2005 este  parquet recebeu 

inúmeras representações noticiando a não regularidade na remuneração, por parte 

da  administração  municipal,  com  dinheiro  de  origem  federal,  das  ações  e  dos 

serviços executados por entes estatais e não estatais na esfera do Sistema Único de 

Saúde.  Referidas  notícias  deram  ensejo  à  promoção  da Ação  Civil  Pública  nº 

2005.39.00.009619-8,  proposta  pelo  Ministério  Público  Federal  em desfavor  da 

Prefeitura Municipal de Belém e da União Federal.

Referida Ação Civil  Pública teve  por  escopo,  dentre  outros pedidos, 

obrigar o Município de Belém a regularizar, evitando atrasos, o pagamento de ações 

e serviços de saúde implementados por prestadores públicos e privados no âmbito 

do Sistema Único de Saúde.

Foi  concedida tutela antecipada naquele feito,  pelo que a Prefeitura 

Municipal  de  Belém  teve  bloqueado  valores  de  recursos  próprios,  até  que 

regularizasse as pendências.

Vislumbra-se,  portanto,  que,  mesmo  questionada  judicialmente, 

persiste  a  rotineira  prática  ilícita,  contexto  este suficiente para o  ajuizamento da 

presente ação civil pública, para o fim de garantir a regular continuidade do serviço 

de terapia renal,  prestado por clínicas particulares, retirando-se da Administração 

Municipal a gestão sobre os valores oriundos do Fundo de Ações Estratégicas e 
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Compensação – FAEC, destinado ao pagamento do referido serviço de saúde.

Eis o que se logrará demonstrar a seguir.

II. DO DIREITO

a) DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

No caso, discute-se o emprego de recursos do Sistema Único de 

Saúde,  mais  especificamente  do FAEC,  repassados pela  União ao  Município  de 

Belém.  A  aplicação  desse  tipo  de  verba,  no  âmbito  do  SUS,  por  entidades 

municipais,  sujeita-se  à  fiscalização  do  Ministério  da  Saúde,  órgão  federal,  nos 

termos do artigo 33, § 4º, da Lei federal nº 8.080/1990.

Assim, há específico envolvimento da União na espécie, a ensejar a 

competência da Justiça Federal.  Na esfera criminal, a Corte Suprema proclama a 

existência  de  interesse  federal  quando  as  condutas  analisadas  se  relacionam a 

manipulação  de  dinheiro  do  Sistema  Único  de  Saúde.  O  precedente  pode  ser 

invocado analogicamente na hipótese:  

“Recurso extraordinário. 2. Ação penal. Crime de peculato, em 

face de desvio, no âmbito estadual, de dotações provenientes 

do  orçamento  da  União  Federal,  mediante  convênio,  e 

destinadas  ao  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS.  3.  A 

competência originária para o processo e julgamento de crime 

resultante  de  desvio,  em  repartição  estadual,  de  recursos 

oriundos  do  Sistema Único  de Saúde  -  SUS, é  da Justiça 

Federal, a teor do art. 109, IV, da Constituição. 4. Além do 

interesse  inequívoco  da  União  Federal,  na  espécie,  em  se 

cogitando de  recursos  repassados  ao  Estado,  os  crimes,  no 

caso, são também em detrimento de serviços federais, pois a 
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estes incumbe não só a distribuição dos recursos, mas ainda a 

supervisão de sua regular aplicação, inclusive com auditorias no 

plano  dos  Estados.  5.  Constituição  Federal  de  1988,  arts. 

198,  parágrafo  único,  e  71,  e  Lei  Federal  n.º  8080,  de 

19.09.1990, arts. 4º, 31, 32, § 2º, 33 e § 4º. 6. Recurso 

extraordinário  conhecido  e  provido,  para  reconhecer  a 

competência de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo 

envolvimento de ex-Secretário estadual de Saúde.”  (Supremo 

Tribunal Federal. Tribunal Pleno. RE n.º 196.982/PR. Rel. o Exmo. 

Sr. Min. NÉRI DA SILVEIRA. Julgado em 20.02.1997. Votação unânime. 

DJU de 27.06.1997, p. 30.247)

Observa-se,  assim,  que  o  cometimento  de  irregularidades  na 

administração de recursos do Sistema Único de Saúde transferidos pela União a 

municípios realmente configura situação que se sujeita à esfera de competência da 

Justiça Federal. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça proclama:

“CRIMINAL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  FRAUDE  EM 

DETRIMENTO  DOS  RECURSOS  QUE  INTEGRAM  O  SUS. 

COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  LESÃO  AO 

INTERESSE  DA  UNIÃO.  I.  Compete  à  Justiça  Federal  o 

processo e julgamento de possível fraude em detrimento dos 

recursos que integram o Sistema Único de Saúde - SUS. II. O 

cerne da controvérsia não diz respeito à origem dos recursos 

financeiros, nem de se perquirir sobre se teria havido, ou não, 

a  incorporação  da  verba  ao  patrimônio  do  Município, 

solucionando-se a questão pela definição do ente fiscalizador 

dos recursos, cuja incumbência é da União Federal, através do 

Ministério da Saúde e seu sistema de Auditoria, ex vi do art. 

33, § 4º, da Lei n.º 8.080/90. Precedentes. III. Conflito 

conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 1ª 

Vara de Niterói - SJ/RJ, o Suscitado.” (Superior Tribunal de 

Justiça. Terceira Seção. CC n.º 19.548/RJ. Rel. o Exmo. Sr. Min. 
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GILSON DIPP.  Julgado  em  08.11.2000.  Votação  unânime.  DJU  de 

04.12.2000, p. 53)

De resto, tribunais federais e estaduais, diante de casos idênticos à 

hipótese sob exame,  afirmam que compete  à Justiça  Federal  processar  e  julgar 

situações nas quais se apontam falhas no repasse de verbas a hospitais para fins de 

remuneração de ações e serviços de saúde implementados no âmbito do SUS. A 

respeito, confiram-se os seguintes julgados ilustrativos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. 

HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(SUS).  SANTA  CASA  DE  MISERICÓRDIA.  SECRETARIA 

ESTADUAL  DE  SAÚDE.  EDIÇÃO  DE  PORTARIA 

SUSPENDENDO  OS  REPASSES  FINANCEIROS  E 

CADASTRAMENTO JUNTO AO SUS, ATÉ EFETIVAÇÃO DE 

INTERVENÇÃO APROVADA. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A 

UNIÃO E O ESTADO. EXCLUSÃO DA UNIÃO DA LIDE E 

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. 1. "Com a implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a União descentralizou seus serviços médicos, 

hospitalares,  ambulatoriais  e  assistenciais  –  que  continuam 

sendo seus - e transferiu recursos para os Estados para a 

cobertura  das  despesas,  continuando,  pois,  a  ter  interesse 

direito  no  bom  desempenho  dos  mesmos"  (HC  n. 

94.01.25699-3/PI, Relator Desembargador Federal  Tourinho 

Neto).  2.  No  caso,  para  a  discussão  da  legalidade  do  ato 

normativo estadual que suspendeu os repasses de verbas e o 

credenciamento da agravante junto ao SUS, há legitimidade da 

União  para  integrar  a  lide,  a  qual  decorre  de  sua 

responsabilidade prevista no art. 198 da Constituição Federal. 

3.  Competência  da  Justiça  Federal.  4.  Agravo  provido.” 

(Tribunal Regional Federal da 1ª Região. AI 200301000334490-

DF.  Sexta  Turma.  Data  da  decisão:  15/2/2008.  Fonte  e-DJF1 
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DATA:  31/3/2008  PAGINA:  135  Relator(a)  DESEMBARGADOR 

FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO)

“SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE  –  SUS  –  REPASSE  DE 

RECURSOS EM ATRASO AOS HOSPITAIS CONVENIADOS – 

CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  –  UNIÃO  FEDERAL  E 

ESTADO DE SÃO PAULO – EXCLUSÃO DA UNIÃO DA LIDE – 

DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – I. 

A Justiça Federal é competente para julgar as ações relativas 

ao SUS, quando se verificar repercussão direta dos efeitos da 

sentença sobre a União Federal.  II. À União,  por  meio  do 

Ministério  da  Saúde,  compete  administrar  os  recursos 

financeiros  que  são  posteriormente  repassados  às  esferas 

estadual  e  municipal.  III.  Na  ação  em  que  se  pleiteia  o 

recebimento  de  juros  e  correção  monetária  sobre  os 

pagamentos efetuados com atraso aos hospitais conveniados do 

Sistema Único de Saúde - SUS, deve a União Federal integrar 

o pólo  passivo  da ação  para  que seja  apurada sua  eventual 

responsabilidade  pela  demora  no  repasse  dos  recursos 

financeiros ao Estado.”  (Tribunal  Federal  da  3ª  Região.  Sexta 

Turma. AG n.º 85.642/SP. Rel. o Exmo.  Sr. Des. Fed. MAIRAN MAIA. 

Julgado em 19.05.2004. Votação unânime. DJU de 04.06.2004, p. 

535).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO 

DE VERBAS ORIUNDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA 

APLICAÇÃO JUNTO À MUNICIPALIDADE - COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL. Considerando que se trata de ação 

civil  pública  com  base  em  alegação  de  irregularidade  na 

destinação de recursos provenientes da União, repassados ao 

Município  através  do  Ministério  da  Saúde,  entendo  que  é 

competente para  apreciar e julgar o feito a Justiça Federal, 
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ainda que, como ocorre no caso dos autos, a verba pública se 

destine à aplicação no âmbito do Município.” (Tribunal de Justiça 

de  Minas  Gerais.  Primeira  Câmara  Cível.  AC  n.º 

1.0079.03.110675-4/001-Contagem. Rel. o Exmo. Sr. Des.  EDUARDO 

ANDRADE. Julgado  em  05.10.2004.  Votação  unânime.  DJMG de 

05.11.2005).

Em razão dessas peculiaridades, incluiu-se a União no pólo passivo 

do feito, deduzindo-se pretensões em face dela, nomeadamente no que diz respeito 

à  transferência  e  à  fiscalização  de  recursos  federais  na  espécie.  Assim,  a 

competência da Justiça Federal resta fixada, de qualquer modo, com base no artigo 

109, inciso I, da Carta Magna.

Há,  em  verdade,  no  particular,  litisconsórcio  passivo  necessário 

entre a União, o Estado do Pará e o Município de Belém. Nesses termos, a Justiça 

Federal é competente para processar e julgar a lide em todos os seus aspectos, 

como decide a jurisprudência ao apreciar casos homólogos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MALVERSAÇÃO 

DOS  RECURSOS  DESTINADOS  A  FINANCIAR  O  SUS. 

COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  LEGITIMIDADE 

ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL. 

LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE 

CURITIBA.  1.  O  fato  de  os  Estados  e  Municípios  terem 

autonomia  para  gerenciar  a  verba  financeira  destinada  ao 

Sistema Único de Saúde não afasta a competência da Justiça 

Federal  para  julgar  a  demanda  em  que  se  discute  a 

malversação dos recursos, uma vez que é responsabilidade da 

União Federal acompanhar e supervisionar a sua aplicação, nos 

termos do art. 33, §4º, da Lei n.º. 8.080/90. 2. Destacada 

como  função  institucional  do  Ministério  Público  Federal  a 

defesa do patrimônio público e social via ação civil pública (art. 

127, III, da Constituição Federal, c/c o art. 6º, VII, b, da 
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Lei Complementar n.º. 75), não há que se perquirir sobre a 

legitimidade  ativa  do  Parquet  na  presente  demanda,  cujo 

objetivo  é  verificar  a  regularidade  da  operacionalização  do 

Sistema Único de Saúde. 3. Sendo os recursos integrantes do 

Sistema Único de Saúde gerenciados pela Secretaria Municipal 

através do Fundo Municipal de Saúde, cabe ao Município de 

Curitiba fiscalizar a alocação e a aplicação da verba, de modo 

que necessária sua presença no pólo passivo da demanda para 

que o mesmo possa defender a regularidade dos procedimentos 

utilizados  pela  administração  municipal  no  financiamento  dos 

serviços de saúde prestados por entidades a ele conveniadas. 

4. Agravo improvido.” (Tribunal Federal da 4ª Região. Terceira 

Turma. AG n.º 58.121/PR. Rel. a Exma. Sra. Juíza MARGA INGE BARTH 

TESSLER.  Julgado  em  28.08.2001.  Votação  unânime.  DJU de 

19.09.2001, p. 383) 

Não há dúvida, portanto, de que a situação deve ser processada e 

julgada pela Justiça Federal. Tal órgão jurisdicional é o único dotado de competência 

para tanto.

b)  DO  CABIMENTO  DA  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  E  DA  LEGITIMIDADE  DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público tem por função precípua a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

nos termos do artigo 127,  caput,  da Constituição Federal. Cabe-lhe, por meio de 

ação civil pública, pugnar pela tutela de interesses difusos e coletivos, consoante 

disposto no artigo 129, inciso III, do mesmo estatuto fundamental. 

Na  espécie,  pretende-se  assegurar  o  normal  funcionamento  do 

Sistema Único de Saúde no Município de Belém, através da garantia de regular 

aplicação das verbas federais que o sustentam. Está-se agindo, em última análise, 

em prol da saúde pública, direito difuso previsto no artigo 196 da Carta Magna.
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O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em casos como esse, o 

Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública. Senão, 

veja-se:

“O Ministério Público Federal está autorizado a ajuizar ação 

civil pública na defesa da moralidade pública e também para 

preservar  a  saúde  pública.(...)  Estabelece  o  inciso  III  do 

artigo 129 da Constituição Federal que compete ao Ministério 

Público ‘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’. A previsão acima é a 

mais  genérica  possível  no  que  concerne  ao  interesse  da 

coletividade  e  dela  presume-se  que  a  defesa  do  interesse 

público não tem caráter individualizado. O Sistema Único de 

Saúde é mantido por recursos provenientes da União Federal. 

Seu universo é indeterminado, mas determinável, pois abrange 

toda a população que necessita dos seus serviços, bem como 

atinge  aquelas  instituições  privadas  que  almejam  dele 

participar,  mediante  contrato  ou  convênio.  O  ato  que  se 

questiona é o da contratação de rede hospitalar privada, no 

âmbito do SUS, sem o devido procedimento licitatório. Daí a 

legitimação do ora recorrido para propor a presente ação, para 

proteção  do  patrimônio  público.”  (Supremo  Tribunal  Federal. 

Segunda Turma. RE n.º 244.321/MA. Rel. o Exmo. Sr. Min. MAURÍCIO 

CORRÊA. DJU de 26.05.1999, p. 46)

Por  fim,  saliente-se  que a  jurisprudência  admite  a  propositura  de 

ação  civil  pública  pelo  Ministério  Público  Federal  para  impugnar  ilegalidades  no 

repasse de verbas do Sistema Único de Saúde a hospitais prestadores de serviço no 

âmbito do SUS. Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE 
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SERVIÇOS  À  SAÚDE.  (...)  O  Ministério  Público  tem 

legitimidade para  promover ação  civil  pública  quando o caso 

envolve possível repasse ilegal de verbas públicas, em razão do 

disposto no art. 129, III, da Constituição. (...).”  (Tribunal 

Regional  Federal  da  1ª  Região.  Sexta  Turma.  AC  n.º 

199901000239861/MA.  Rel.  a  Exma.  Sra.  Des.  Fed.  MARIA DO 

CARMO CARDOSO. Julgado em 13.05.2002. Votação unânime. DJU de 

06.11.2002, p. 55)  

Revela-se, pois, admissível, no caso, o manejo da ação civil pública 

pelo  Ministério  Público  Federal  perante  a  Justiça  Federal.  Registrados  tais 

esclarecimentos  preliminares,  passa-se  à  consideração  do  cerne  da  pretensão 

deduzida em juízo.

c) DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS

De  outra  parte,  a  competência  quanto  aos  cuidados  da  saúde  é 
comum entre os entes federativos, a teor do disposto no artigo 23, inciso II, da 
Constituição Federal: 

“Art. 23: É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II –  cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiências;”

Nesse sentido, não obstante seja o Sistema Único de Saúde (SUS) 

descentralizado, com direção única em cada esfera de governo, consoante o artigo 

198 da Constituição Federal  e o art.  9º  da Lei 8.080/1990, não se trata de uma 

descentralização  automática  e  irresponsável,  devendo  os  entes  maiores,  em 

paralelo à transferência dos serviços, manter constante avaliação e controle de seu 

desenvolvimento,  não  só  para  prestar  cooperação,  como  também  para  coibir 

eventuais práticas ilegais.
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Assim é que, em último caso, havendo graves irregularidades, podem 

os Estados e a União reverter temporariamente a descentralização, na linha, por 

exemplo, do disposto no artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.142/90, que assim 

estatui:

“Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° 

desta  lei,  os  Municípios,  os  Estados  e  o  Distrito  Federal 

deverão contar com:

(...)

Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou 

pelos Estados, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos 

estabelecidos  neste  artigo,  implicará  em  que  os 

recursos  concernentes  sejam  administrados, 

respectivamente,  pelos  Estados  ou  pela  União.”  - 

Grifou-se.

Ademais, ao dispor sobre a Política de Alta Complexidade/Custo no 
SUS,  a  Norma  Operacional  da  Assistência  à  Saúde  –  NOAS/SUS  n.  01/2002, 

editada  pela  Portaria  GM/373,  de  27/02/20021,  e  resultante  de  negociação  dos 

gestores  da  saúde  em  todos  os  níveis  federativos,  contando  com  as 
contribuições do  Conselho  de  Secretários  Estaduais  de  Saúde  e  Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde, no item 23, fixa as atribuições do 

Ministério da Saúde:

“23.  A  responsabilidade  do  Ministério  da  Saúde  sobre  a 

política de alta complexidade/custo se traduz nas seguintes 

atribuições:

a – definição de normas nacionais;

b – controle do cadastro nacional de prestadores de serviços;

c – vistoria de serviços, quando lhe couber, de acordo com as 

normas  de  cadastramento  estabelecidas  pelo  próprio 

Ministério da Saúde;

d  –  definição  de  incorporação  dos  procedimentos  a  serem 

1 Disponível em http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/NOAS%2001%20de%202002.pdf.
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ofertados à população pelo SUS;

e  –  definição  de  incorporação  dos  procedimentos  a  serem 

ofertados à população pelo SUS;

f – estabelecimento de estratégias que possibilitem o acesso 

mais  equânime  diminuindo  as  diferenças  regionais  na 

alocação dos serviços;

g – definição de mecanismos de garantia de acesso para as 

referências  interestaduais,  através  da  Central  Nacional  de 

Regulamentação para Procedimentos de Alta Complexidade;

h  –  formulação  de  mecanismos  voltados  à  melhoria  da 

qualidade dos serviços prestados;

i – financiamento das ações.”.

No item 23.1,  observa-se,  de  forma  inequívoca,  a  responsabilidade 

solidária  da  União  e  dos Estados-membros,  por  intermédio,  respectivamente,  do 

Ministério  da  Saúde e  das  Secretarias  Estaduais  de  Saúde,  para  a  garantia  de 

acesso da população aos procedimentos de alta complexidade, verbis:

“23.1.  A  garantia  de  acesso  aos  procedimentos  de  alta 

complexidade  é  de  responsabilidade  solidária  entre  o 

Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos estados e 

do Distrito Federal.”.

Ao Município  incumbe,  por  sua vez,  de  acordo com o item 25.1,  a 

regulação dos serviços de alta complexidade quando se encontrar na condição de 

Gestão Plena do Sistema Municipal:

“25.1. A regulação dos serviços de alta complexidade será de 

responsabilidade  do  gestor  municipal,  quando  o  município 

encontra-se  na  condição  de  gestão  plena  do  sistema 

municipal,  e  de  responsabilidade  do  gestor  estadual,  nas 

demais condições”.

Verifica-se,  pois,  do  teor  da  Norma  Operacional  de  Assistência  à 

Saúde,  que,  no atendimento dos serviços de saúde,  a  União,  por  intermédio do 
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Ministério da Saúde, abandonou a antiga posição de mero órgão de supervisão e 

distribuição de recursos, passando à condição de responsável solidária, nos serviços 

de média e alta complexidade.

Em  síntese,  resta clara  a  competência  solidária  da  União,  dos 
Estados Federados e dos Municípios, para a prestação dos serviços de saúde, 

que decorre, repita-se: a) da competência comum dos entes federados em relação 

aos cuidados com a saúde (art. 23 e 198 da CRFB); b) do art. 16, da Lei n. 8.080/90; 

c) das incumbências definidas pela  Norma Operacional da Assistência à Saúde – 

NOAS/SUS nº 01/2002, editada pela Portaria GM/373, de 27/02/2002.

d) DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A  presente  ação  civil  pública  objetiva  a  proteção  jurídica  da 

continuidade na prestação do serviço público pelas clínicas privadas, segundo as 

regras de direito público aplicáveis à relação jurídica mantida com a União, em risco 

diante do reiterado atraso no pagamento por parte do Município de Belém.

A continuidade  do  serviço  público  é  corolário  do  desempenho  das 

ações  e  serviços  de  saúde,  cuja  relevância  pública  mereceu  atenção  da  Carta 

Magna (art. 197).

A Lei  8.080/90,  em seu  artigo  7º,  arrola  os  princípios  aplicáveis  às 

ações  e  serviços  de  saúde,  inclusive  aos  hospitais  privados  contratados  ou 

conveniados. Em especial, confira-se que a lei é clara ao prever a universalidade do 

acesso ao atendimento e o caráter contínuo de sua prestação (incisos I e II).

É relevante destacar que, ao participarem do SUS, as clínicas privadas 

subordinam-se às suas diretrizes,  devendo ser  observadas as  normas de direito 

público no contrato ou convênio (art. 24, parágrafo único, da Lei 8.080/90), além dos 

princípios éticos (art. 22 da Lei 8.080/90).

Nesse diapasão, a conduta irregular da Prefeitura Municipal de Belém 
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ameaça a continuidade da prestação do serviço de saúde pelas clínicas privadas, 

constituindo  violação  aos  princípios  de  regência  do  sistema,  o  que  finda  por 

caracterizar situação de risco de lesão irreparável à saúde pública.

Há  que  se  evidenciar,  então,  que  prerrogativas  inerentes  à 

Administração  Pública,  nos  contratos  administrativos,  não  conferem  a  ela  a 

possibilidade de, imotivadamente, promover, com atraso, o pagamento por serviços 

prestados por terceirizados, razão pela qual, no presente caso, deve intervir a tutela 

jurisdicional do Estado.

e) DA SOLIDARIEDADE E DO MÚTUO CONTROLE DE ATUAÇÃO DOS ENTES 
FEDERATIVOS

Cumpre reiterar que a participação complementar das clínicas privadas 

é medida autorizada justamente em virtude da insuficiência das disponibilidades do 

SUS para garantir a cobertura assistencial à população de determinadas áreas (art. 

24, Lei 8.080/90).

A Lei  n.º  8.080,  de  19  de  setembro  de  1990,  que dispõe sobre  as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, estabelece:

“Art.  2º  A  saúde  é  um  direito  fundamental  do  ser 

humano,  devendo  o  Estado  prover  as  condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º  O  dever  do  Estado  de  garantir  a  saúde  consiste  na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 

visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no  estabelecimento  de  condições  que  assegurem  acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a 

sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art.  4°.  O  conjunto  de  ações  e  serviços  de  saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais  e  municipais,  da  administração  direta  e 
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indireta  e  das  funções  mantidas  pelo  Poder  Público, 

constitui  o  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS.”  (grifos 

acrescidos).

Por  sua  vez,  o  artigo  7°  da  citada  lei  estabelece  que  as  ações  e 

serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde serão desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no artigo 198, da CF/88, obedecendo, ainda, aos 

seguintes princípios:

“Art. 7° omissis

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 

os níveis de assistência;

II  -  Integralidade  de  assistência,  entendida  como  um 

conjunto  articulado  e  contínuo  de  serviços  preventivos  e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema;

III  – preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral;

IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie;

(...)

XI  –  conjugação  de  recursos  financeiros,  tecnológicos, 

materiais  e  humanos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito 

Federal  e  dos  Municípios,  na  prestação  de  serviços  de 

assistência à saúde da população”.

Verifica-se, dessarte, que a própria norma disciplinadora do Sistema 

Único de Saúde elenca como princípio a integralidade de assistência, definindo-a 

como  um  conjunto  articulado  e  contínuo  de  serviços  preventivos  e  curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema.

Ademais, a NOAS-SUS n.º 01/2002 traça como estratégia principal de 

hierarquização  dos  serviços  de  saúde,  na  busca  de  maior  eqüidade,  o 

estabelecimento  de  um  PROCESSO  DE  REGIONALIZAÇÃO,  mediante  a 
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elaboração de um Plano Diretor de Regionalização – PDR.

O item 3 da citada norma preconiza que: 

“O  PDR  fundamenta-se  na  conformação  de  sistemas 

funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por meio da 

organização dos territórios estaduais em regiões/microregiões 

e  módulos  assistenciais;  da  conformação  de  redes 

hierarquizadas  de  serviços;  do  estabelecimento  de 

mecanismos  e  fluxos  de  referências  e  contra-referência 

intermunicipais, OBJETIVANDO GARANTIR A INTEGRALIDADE 

DA  ASSISTÊNCIA  E  O  ACESSO  DA  POPULAÇÃO  AOS 

SERVIÇOS  E  AÇÕES  DE  SAÚDE  DE  ACORDO  COM  SUAS 

NECESSIDADES.” (grifos acrescidos).

Apregoa,  ainda,  a  norma,  o  acesso  dos  cidadãos  aos  serviços  de 

saúde, o mais próximo possível de sua residência, bem como “o acesso de todos os 

cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer 

nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre 

gestores para o atendimento de referências intermunicipais”.

Após fornecer os conceitos-chaves a serem utilizados na implantação 

dos PDR’s no item 5, a NOAS estabelece, no item 6.1.1, alínea b, que “o PDR deve 

contemplar  a  perspectiva  de  redistribuição  geográfica  de  recursos  tecnológicos  e 

humanos, explicitando o desenho futuro e desejado da regionalização estadual, prevendo 

os investimentos necessários para a conformação destas novas regiões/microregiões e 

módulos assistenciais, observando assim a diretriz de possibilitar o acesso do cidadão a 

todas as ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde, o 

mais próximo possível de sua residência.”

Ao  dispor  sobre  A  POLÍTICA  DE  ATENÇÃO  DE  ALTA 

COMPLEXIDADE/CUSTO NO SUS, a mesma NOAS, no item 23, fixa o elenco de 

atribuições do Ministério da Saúde:

“1.5  DA  POLÍTICA  DE  ATENÇÃO  DE  ALTA 
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COMPLEXIDADE/CUSTO NO SUS

23.  A  responsabilidade  do  Ministério  da  Saúde  sobre  a 

política de alta complexidade/custo se traduz nas seguintes 

atribuições:

a – definição de normas nacionais;

b – controle do cadastro nacional de prestadores de serviços;

c – vistoria de serviços, quando lhe couber, de acordo com as 

normas  de  cadastramento  estabelecidas  pelo  próprio 

Ministério da Saúde;

d – definição  de incorporação  dos procedimentos a serem 

ofertados à população pelo SUS;

e – definição  de  incorporação  dos  procedimentos  a  serem 

ofertados à população pelo SUS;

f – estabelecimento de estratégias que possibilitem o acesso 

mais  equânime  diminuindo  as  diferenças  regionais  na 

alocação dos serviços;

g – definição de mecanismos de garantia de acesso para as 

referências  interestaduais,  através  da  Central  Nacional  de 

Regulamentação para Procedimentos de Alta Complexidade;

h  –  formulação  de  mecanismos  voltados  à  melhoria  da 

qualidade dos serviços prestados;

i – financiamento das ações.” 

Da  leitura  do  item  23.1  da  referida  norma,  exsurge,  de  forma 

inequívoca,  a  responsabilidade  solidária  da  União  e  dos  Estados-membros,  por 

intermédio, respectivamente, do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de 

Saúde,  para  a  garantia  de  acesso  da  população  aos  procedimentos  de  alta 

complexidade, verbis:

“23.1.  A  garantia  de  acesso  aos  procedimentos  de  alta 

complexidade  é  de  responsabilidade  solidária  entre  o 

Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos estados e 

do Distrito Federal.”

Ao Município  incumbe,  por  sua vez,  de  acordo com o item 25.1,  a 

regulação dos serviços de alta complexidade quando se encontrar na condição de 
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Gestão Plena do Sistema Municipal:

“25.1. A regulação dos serviços de alta complexidade será de 

responsabilidade  do  gestor  municipal,  quando  o  município 

encontra-se  na  condição  de  gestão  plena  do  sistema 

municipal,  e  de  responsabilidade  do  gestor  estadual,  nas 

demais condições.”

Em norma dirigente (conceito de José Joaquim Gomes Canotilho), de 

conteúdo programático, os itens 26 e 27 da NOAS prescrevem que:

“26. As ações de alta complexidade e as ações estratégicas 

serão financiadas de acordo com Portaria  do Ministério da 

Saúde.

27.  O Ministério  da Saúde definirá  os valores de recursos 

destinados ao custeio  da assistência  de alta  complexidade 

para cada estado.”

Verifica-se, do teor desta Norma Operacional de Assistência à Saúde, 

que, no atendimento dos serviços de saúde, a União, por intermédio do Ministério da 

Saúde, abandonou a antiga posição de mero órgão de supervisão e distribuição de 

recursos, passando à condição de responsável solidária, nos serviços de média 

e alta complexidade.

O Art. 33, §4º, da Lei 8.080/90 preconiza: 

“Art. 33. omissis

(...)

§  4º  O Ministério  da  Saúde  acompanhará,  através  de  seu 

sistema  de  auditoria,  a  conformidade  à  programação 

aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e 

Municípios.  Constatada  a  malversação,  desvio  ou  não 

aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar 

as medidas previstas em lei.”  
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Conforme preconizado pela Portaria nº 1.112, de 13 de junho de 2002, 

do Ministério da Saúde, a União, por intermédio do Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensação  -  FAEC,  realiza  repasses  regulares  e  automáticos  de  recursos  à 

Prefeitura de Belém, para manutenção de serviços de saúde, ora se destacando a 

terapia renal substitutiva.

Ademais,  cumpre  ressaltar  que,  nos  termos  do  Art.  4º  da  aludida 

Portaria,  quando  o  somatório  das  despesas  decorrentes  desta  assistência 

ultrapassar o valor  estipulado, seu excedente onerará o teto financeiro de média e 

alta complexidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios habilitados em gestão 

Plena do Sistema Municipal.

Entretanto,  embora  a  União  venha  repassando  regularmente  tais 

valores,  a  Prefeitura Municipal  de Belém, injustificadamente,  vem procedendo ao 

repasse  com  atrasos  significativos.  Por  seu  turno,  a  União  Federal  não  vem 

promovendo o devido controle de atuação do Ente Municipal. 

Desta feita, como exaustivamente demonstrado, não basta à União tão-

somente proceder ao repasse, devendo, além, promover todas as medidas cabíveis 

para fins de fiscalização da regular aplicação dos recursos.

No  entanto,  verifica-se  que,  na  espécie,  tem-se  omitido  no 

cumprimento  da  obrigação de  velar  pelo  correto  emprego dos  recursos  federais 

transferidos ao Município de Belém pelo Sistema Único de Saúde. Com efeito, não 

se tem notícia da adoção de providência alguma, por parte da União, em relação aos 

reiterados atrasos de  repasses de  verbas provenientes do FAEC,  destinadas ao 

custeio de TRS.

A propósito, saliente-se que, conforme já afirmado, um simples atraso 

na remuneração de procedimentos cobertos pelo sistema acarreta a obrigatoriedade 

de imediata suspensão da entrega de valores federais à administração municipal, 

nos termos do item 61.2 da NOAS-SUS 01/2002.
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A análise dos documentos constantes do apuratório em anexo confirma 

que,  apesar  de  inúmeros  atrasos  ocorridos,  a  União  continua  a  transferir 

regularmente recursos do FAEC ao Município de Belém.

Por  outro  lado,  pugnar  pela  simples  suspensão da transferência  de 

verbas  é  medida  que,  concretamente  aplicada,  causará  prejuízos  maiores  à 

continuidade dos serviços, razão pela qual o meio eficaz de obter a regularização 

dos serviços é condenar a União a transferir  as verbas do FAEC, destinadas ao 

custeio  de TRS, ao Estado do Pará,  a quem deverá ser  entregue a gestão dos 

Serviços  de  Terapia  Renal.  A  obrigatoriedade  de  respeito  aos  princípios  da 

legalidade e da moralidade no gerenciamento do patrimônio público o reclama. 

f)  DA  ALTERAÇÃO  DA  GESTÃO  DAS  VERBAS  DO  FAEC,  SAINDO  DA 
PREFEITURA MUNICIPAL PARA O ESTADO DO PARÁ

De acordo com o artigo 198, inciso I, da Constituição Federal, as ações 

e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, 

constituindo  um  sistema  único,  organizado  de  acordo  com  a  diretriz  da 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo. O §1º do mesmo 

dispositivo constitucional preconiza que o sistema único de saúde será financiado 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.

O artigo 7º, inciso IX, alínea a, da Lei federal n.º 8.080/1990 estabelece 

que a diretriz da descentralização político-administrativa, com direção única em cada 

esfera de governo, do Sistema Único de Saúde obedecerá ao princípio da ênfase na 

descentralização dos serviços para os Municípios. O inciso XI do mesmo preceptivo 

legal  estatui  que  o  SUS  observará  a  exigência  de  conjugação  de  recursos 

financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal  e  dos  Municípios  na  prestação  de  serviços  de  assistência  à  saúde  da 

população.

Observa-se, assim, que o Sistema Único de Saúde é organizado nos 
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termos do chamado federalismo de cooperação, no qual existe junção de esforços 

da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  na  garantia  e 

concretização do direito fundamental à saúde. Ao mesmo tempo, o SUS rege-se 

pela obrigatoriedade de descentralização, o que faz com que os serviços de saúde 

devam  ser  realizados  e  administrados,  de  modo  preferencial,  pelos  Estados  e, 

principalmente, pelos Municípios.

Nesse  contexto,  verifica-se  que  a  União  restringe-se  à  função  de 

coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde. Na atual situação brasileira, 

contudo, constata-se que a maior parte dos recursos destinados ao custeio de ações 

e  serviços  de  saúde  tem  origem  federal.  Os  procedimentos  de  saúde  são 

implementados  sob  a  gestão  de  Estados  e  Municípios  com  base  em  verba 

proveniente, em sua maioria, do orçamento da União.

A situação se efetiva mediante a realização de transferências legais 

automáticas  de  recursos  da  União  para  Estados  e  Municípios.  A Lei  federal  n.º 

8.142/1990  preceitua,  em  seu  artigo  2º,  inciso  IV,  que  parte  dos  recursos  do 

chamado  Fundo  Nacional  de  Saúde,  administrado  pelo  Ministério  da  Saúde, 

preordena-se  à  cobertura  das  ações  e  dos  serviços  de  saúde  a  serem 

implementados  pelos  Municípios,  Estados  e  Distrito  Federal.  O  parágrafo  único 

desse  dispositivo  dispõe  que  tal  verba  destina-se  a  investimentos  na  rede  de 

serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de 

saúde. 

As transferências de recursos da União se realizam de acordo com as 

condições de habilitação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios perante o 

Sistema Único de Saúde. O modelo atual das diversas modalidades de habilitação 

de  tais  entidades  junto  ao  SUS  começou  a  ser  delineado  através  da  Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS n.º 01/962, elaborada 

pelo Ministério da Saúde. Posteriormente, para disciplinar o assunto, foram editadas 

a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS n.º 01/20013 e a Norma 

2 Normatização integralmente impressa, fls.115/148 do apuratório anexo.
3 http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/Noas%2001%20de%202001.pdf
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Operacional  da Assistência à Saúde – NOAS-SUS n.º 01/20024, a qual se encontra 

atualmente em vigor. 

De acordo com tais normas, existem duas modalidades de habilitação 

de  Municípios  perante  o  Sistema Único  de  Saúde:  a  Gestão  Plena  de  Atenção 

Básica Ampliada e a Gestão Plena do Sistema Municipal (item 53 da NOAS-SUS n.º 

01/2002, fls. 162 do Anexo I). Cada uma dessas condições de habilitação apresenta 

requisitos, prerrogativas e responsabilidades.

Como já descrito alhures, o Município de Belém, atualmente, encontra-

se habilitado junto ao SUS na condição de Gestão Plena do Sistema Municipal. Em 

tal  situação,  nos  termos  da  NOAS-SUS  n.º  01/2002,  item  55,  a  administração 

municipal tem por prerrogativa principal o recebimento direto, do Fundo Nacional de 

Saúde,  do  montante  total  dos  recursos  federais  transferidos  pela  União  para  a 

cobertura de ações e serviços de saúde implementados no âmbito do Sistema Único 

de Saúde em seu território. Por outro lado, a mesma administração municipal tem 

por  responsabilidade  o  gerenciamento  de  todo  o  sistema  municipal,  incluindo  a 

gestão,  mediante  comando único,  sobre os  prestadores  de  saúde vinculados ao 

SUS, independentemente de sua natureza jurídica ou nível de complexidade, o que 

abrange a obrigação de pronto pagamento pelos procedimentos realizados na esfera 

do sistema por entidades públicas e privadas.

O serviço de Terapia Renal  Substitutiva (TRS),  antes custeado pelo 

Fundo Nacional de Saúde, passou a ser financiado, no ano de 2002, pelo FAEC 

(Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação). Logo, por deter Gestão Plena, 

compete ao Município de Belém o recebimento do referido recurso federal, a fim de 

que promova o regular repasse aos prestadores de TRS.

Outrossim, repita-se que, de acordo com a documentação constante do 

Procedimento Administrativo em anexo, a União vem realizando os depósitos destes 

valores de modo regular, pelo que não há qualquer razão que justifique o atraso no 

repasse,  por  parte  do  Município  de  Belém,  de  recursos  para  pagamento  de 

4 http://saudepublica.bvs.br/lildbi/docsonline/1/7/371-noas_2002.pdf
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procedimentos implementados na esfera do SUS por clínicas privadas. A conduta 

viola frontalmente o direito fundamental à saúde, por oferecer riscos à continuidade 

da prestação de assistência à população nessa área. 

O Supremo Tribunal Federal decide que o Poder Público tem o dever 

impostergável de adotar providências que assegurem e efetivem o direito à saúde:

“O  direito  à  saúde  –  além  de  qualificar-se  como  direito 

fundamental  que  assiste  a  todas  as  pessoas  –  representa 

conseqüência  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  omissão,  em  censurável 

comportamento  inconstitucional.  O  direito  público  subjetivo  à 

saúde  traduz  bem  jurídico  constitucionalmente  tutelado,  por 

cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder 

Público  (federal,  estadual  ou  municipal),  a  quem  incumbe 

formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que 

visem a garantir plena consecução dos objetivos proclamados no 

art.  196  da  Constituição  da  República.”  (Supremo  Tribunal 

Federal. Segunda Turma. RE n.º 241.630/RS. Rel. o Exmo. Sr. Min. 

CELSO DE MELLO. Votação unânime. DJU de 03.04.2001, p. 49)

Os atrasos no repasse de recursos para a cobertura de ações e 

serviços  de  saúde  realizados  por  clínicas  particulares  têm  sido  considerados 

patentemente  ilegais  pela  jurisprudência.  A  propósito,  vale  transcrever  este 

precedente paradigmático:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS 

ATRAVÉS  DO  SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE  –  SUS. 

REMUNERAÇÃO  COM  O  REPASSE  DE  VERBAS 

PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – FNS. 
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Ilegítimo  o  ato  de autoridade  pública  que,  na  qualidade  de 

gestora do Fundo Municipal de Saúde, recebendo os recursos 

provenientes do Ministério da Saúde através da Transferência 

Automática e Regular Fundo a Fundo, NOB-SUS /96, deixa 

injustificadamente  de  repassá-los  às  entidades  responsáveis 

pela prestação de serviços médico-hospitalares à comunidade 

local.” (Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Terceira Câmara de 

Direito Público, AC n.º 2003.013239-2/Criciúma. Rel. a Exma. Sra. 

Des.  SÔNIA MARIA SCHMITZ.  Julgado  em  17.11.2003.  Votação 

unânime. Http://www.tj.sc.gov.br) 

O  pagamento  por  procedimentos  concretizados  por  unidades  do 

Sistema  Único  de  Saúde  deve  ocorre  no  prazo  de  cinco  dias  contados  da 

transferência  dos  recursos  da  União  para  o  Município  e  da  disponibilização  de 

arquivos de processamento de dados pelo sistema informatizado do SUS. Qualquer 

atraso  importa  na  imediata  suspensão do  envio  posterior  de  outros  recursos  do 

Fundo Nacional de Saúde à administração municipal. Isso já se encontrava previsto 

na Portaria n.º 3.478/1998 do Ministério da Saúde (fls. 131). 

Com o objetivo  de  reforçar  a  sua obrigatoriedade,  a  mesma norma 

resta consagrada no item 61.2 da NOAS-SUS 01/2002. Em que pese a norma se 

reportar  às  verbas  do  Fundo  Nacional  de  Saúde,  deve  o  mesmo  prazo  ser 

observado  em  se  tratando  de  verbas  oriundas  do  FAEC,  eis  que,  embora 

formalmente distintos, são ontologicamente iguais. 

Ademais,  irregularidades no repasse de dinheiro,  oriundo da União, 

destinado  à  remuneração  de  procedimentos  de  saúde  realizados  por  entidades 

públicas e privadas pelo SUS ensejam inclusive a desabilitação do Município da 

condição de Gestão Plena do Sistema Municipal, a teor do item 61 da NOAS-SUS 

n.º 01/2002 (fls. 172 do Anexo I). Acerca do tema, os tribunais afirmam:

“DIREITO  FUNDAMENTAL  À  SAÚDE  –  PRECEITO 

CONSTITUCIONAL – SUS – CONVÊNIO DE GESTÃO PLENA – 
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INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA – REPASSE OBRIGATÓRIO 

– A primazia constitucional  do bem-saúde torna relevante e 

prioritária a execução fiel dos programas e atividades a ela 

inerente, sobrepondo-se a quaisquer obstáculos administrativos 

e  entraves  orçamentários  erigidos  excepcionalmente,  pois,  a 

prevalecerem estes,  estar-se-á permitindo  a  instauração  do 

caos  na  rede  pública  de  saúde,  sujeitando  o  aderente  à 

suspensão  unilateral  do  convênio.”  (Tribunal  de  Justiça  de 

Rondônia.  Tribunal Pleno. MS n.º 200.000.2003.003555-4. Rel.  o 

Exmo. Sr. Des.  RENATO MIMESSI..  Julgado em 01.12.2003. Votação 

unânime. Juris Síntese n.º 48).

Destarte, impende condenar o Município de Belém a perder a gestão 

das verbas oriundas do FAEC, destinadas ao custeio de TRS, transferindo-a para o 

Estado do Pará, na tentativa de garantir a eficácia do atendimento a portadores de 

doença renal crônica, viabilizando o seu direito à saúde e ao normal funcionamento 

do SUS. 

g) DA NECESSIDADE DE MEDIDA LIMINAR

No caso, a tutela jurisdicional pretendida somente será de todo efetiva 

se for  prestada,  também, em caráter emergencial.  Urge que se conceda medida 

liminar, de cunho antecipatório, na vertente ação civil pública.

A antecipação de tutela, prevista no artigo 273 do Código de Processo 

Civil,  aplica-se  a  toda  e  qualquer  espécie  de  ação  disciplinada no ordenamento 

jurídico brasileiro. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça proclama:

“Esta  Corte  vem  reiterando  o  entendimento  no  sentido  da 

possibilidade de se conceder a tutela antecipada em qualquer 

ação  de  conhecimento,  seja  declaratória,  constitutiva  ou 

mandamental, desde que presentes os requisitos e pressupostos 

legais.”  (Superior  Tribunal  de  Justiça.  Quinta  Turma.  RESP  n.º 
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473.072/MG.  Rel.  o  Exmo.  Sr.  Min.  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA. 

Julgado em 17.06.2003. Votação unânime. DJU de 25.08.2003, p. 

358)

A tutela  antecipatória  também  é  admitida  no  âmbito  da  ação  civil 

pública. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Presente  a  relevância  do  direito  tutelado,  é  perfeitamente 

adequada  a concessão de tutela antecipada no âmbito da ação 

civil pública.” (Superior Tribunal de Justiça. AGA n.º 427.600/PA. 

Rel.  o Exmo. Sr. Min.  LUIZ FUX.  Julgado em 19.09.2002. Votação 

unânime. DJU de 07.10.2002, p. 200)

No  caso,  encontram-se  presentes  os  requisitos  para  concessão  de 

tutela  antecipada.  A verossimilhança  das  alegações  que  sustentam  a  demanda, 

derivada de prova inequívoca, pode ser observada a partir do exame do arrazoado 

desenvolvido  ao  longo  desta  peça  de  ingresso.  As  normas  jurídicas  e  os 

precedentes jurisprudenciais citados, conjugados ao consistente material instrutório, 

no  qual  se  evidenciam  as  irregularidades  apontadas,  quais  sejam,  atrasos 

constantes  no  repasse  de  recursos  do  SUS  por  parte  do  Município  de  Belém, 

evidenciam  a  relevância  dos  fundamentos  das  afirmações  ministeriais, 

verdadeiramente aptos a conduzir à procedência da pretensão deduzida em juízo.

Por outro lado, existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

na espécie.  A impugnada atitude do Município de Belém põe em risco o normal 

desempenho das atividades de assistência à saúde da população desempenhadas 

através  do  Sistema  Único  de  Saúde  por  entidades  privadas.  Por  isso,  cumpre 

ordenar, de pronto, que a União transfira o repasse de verbas do FAEC, destinadas 

ao custeio do serviço de Terapia Renal Substitutiva, ao Estado do Pará. 

Diante de hipóteses similares,  nas quais  existe  verossimilhança das 

alegações, decorrente de prova inequívoca, e perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação, a jurisprudência não hesita em deferir tutela antecipatória. Senão, veja-
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se:

“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Preenchidos os requisitos exigidos 

pelo art. 273 do CPC - verossimilhança do direito alegado e 

fundado  receio  de  dano  irreparável  -  deve  ser  deferida  a 

antecipação  dos  efeitos  da  tutela.”  (Tribunal  Federal  da  4ª 

Região.  Quinta turma.  AC n.º  523.995/PR. Rel.  o Exmo.  Sr. Juiz 

CELSO KIPPER.  Julgado  em  14.12.2004.  Votação  unânime.  DJU  de 

19.01.2005, p. 305) 

Ressalte-se,  ainda,  que não há risco de irreversibilidade da medida 

liminar  postulada.  Caso  se  considere,  ao  final  do  processo,  como  corretas  as 

condutas  do  Município  de  Belém,  não  haverá  impedimento  fático  ou  jurídico  no 

sentido  de  que  as  verbas  do  FAEC  voltem  a  ser  geridas  pela  Administração 

Municipal.  

Todavia,  caso  tal  pedido  específico  não  seja  aceito  por  Vossa 

Excelência,  o  que  se  cogita  apena  para  fins  de  discussão,  requer-se, 

sucessivamente, com esteio no art. 289, do CPC, a coerção imediata da Prefeitura 

Municipal de Belém a regularizar o pagamento das clínicas prestadoras de TRS, sob 

pena de aplicação de multa pessoal ao Prefeito Municipal e à Secretária Municipal 

de Saúde, nos termos do art. 14, V, do CPC.

É que a prática jurídica vem demonstrando que,  reiteradamente,  as 

decisões que determinam obrigação de fazer ao Poder Executivo restam, via de 

regra,  descumpridas,  em total  afronta  ao  Estado  Democrático  de  Direito  que se 

perfaz,  dentre  outros  aspectos,  pela  garantia  de  que  tanto  o  cidadão  quanto  a 

Administração Pública devem obediência às leis e às decisões judiciais.

A desobediência, nestes casos, tem uma razão de ser. As  astreintes 

fixadas para o caso de descumprimento, exeqüíveis,  ordinariamente, após o trânsito 

em julgado  da  sentença,  afetando  tão-somente  o  patrimônio  público  da  pessoa 

jurídica  demandada,  não  atinge  o  seu  desiderato,  qual  seja:  causar  temor  ao 
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administrador que, por este motivo, ignoram-nas.  Assim, entende por bem deixá-las 

ao gosto do tempo e ao sabor dos precatórios.

Assim,  coube  ao  Código  de  Processo  Civil  a  previsão  de  sanção 

pecuniária  que  pudesse  punir  condutas  desviantes  das  partes  e  dos  demais 

intervenientes da relação processual, incluindo aqueles a quem compete a execução 

da obrigação de fazer ou não fazer, como se verifica da leitura do artigo em alusão:

“Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de 

qualquer forma participam do processo:

(...)  

V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e 

não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de 

natureza antecipatória ou final.

Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam 

exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto 

no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício 

da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções 

criminais,  civis  e  processuais  cabíveis,  aplicar  ao 

responsável multa em montante a ser fixado de acordo 

com a gravidade da conduta e não superior a vinte por 

cento  do  valor  da  causa;  não  sendo  paga  no  prazo 

estabelecido,  contado  do  trânsito  em  julgado  da 

decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como 

dívida ativa da União ou do Estado.” 

Evidencia-se, pois, que a referida multa tem caráter punitivo, diferindo-

se,  portanto,  das  astreintes,  eis  porque  a  sua  fixação  se  torna  mais  eficaz  na 

tentativa de se exigir as obrigações constantes do art. 461 do CPC.  

 

Por  tal  argumento,  mostra-se  exigível  que,  para  a  hipótese  de 

atendimento  do  pedido  sucessivo  de  obrigar  a  regularização  imediata  dos 

pagamentos,  dentro  do  prazo de 05  dias,  contados do depósito  dos valores em 

conta do Município pelo Ministério da Saúde, Vossa Excelência se digne em impor 

multa diária pessoalmente ao Prefeito Municipal de Belém e à Secretária Municipal 
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de  Saúde,  em  valor  deixado  à  prudência  deste  juízo,  para  o  caso  de 

descumprimento. 

Este, aliás, é o entendimento esposado por nossos tribunais, a se ver 

pelo julgado abaixo transcrito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

EXECUÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONTEMPT  OF 

COURT E FAZENDA PÚBLICA. 1. A decisão que em sede de 

mandado  de  segurança  impõe  obrigação  de  fazer  é 

essencialmente  mandamental,  sendo  subsidiariamente 

substituída por perdas e danos, no caso de real impossibilidade 

de cumprimento, diante da interpretação analógica do art. 461 

do CPC. 2. O contempt of court civil do direito anglo saxão, 

como  meio  de  coerção  psicológica  do  devedor,   decorre  da 

concepção de que a autoridade do Poder Judiciário é intrínseco 

à sua própria existência.  3. Provido o agravo para que o juiz 

adote todos os meios capazes de dar efetividade à jurisdição, 

registrando que a aplicação de astreintes à Fazenda Pública é 

ineficaz como meio de coerção psicológica, já que sujeitas ao 

regime  do  precatório.  4.  Nas  causas  envolvendo  o  erário 

público, a coerção somenteserá eficaz se incidir sobre o agente 

que detiver responsabilidade direta pelo cumprimento da ordem, 

reiterada e imotivadamente desrespeitada.” (Tribunal Federal da 

2ª Região. Terceira Turma. AG nº 23206/RJ. Rel. o Exmo. Sr. Juiz 

RICARDO PERLINGEIRO. Julgado em 22.05.2001. Votação unânime. DJU 

de 21.08.2001)”

Aliás, seguindo-se tal linha de orientação, deve ser observado que, em 

caso de provimento liminar determinando a transferência de gestão, nos moldes já 

preconizados, ao Estado do Pará, por meio de sua Secretaria Executiva de Saúde, 

tornar-se-á imprescindível a paridade dos instrumentos judiciais de coerção, a fim de 

que seja efetivamente regularizado o pagamento dos prestadores de TRS, pelo que 
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deverá ser aplicada multa, em valor estipulado por este juízo, à Governadora do 

Pará e à Secretária Executiva de Saúde, no caso de descumprimento de ordem 

judicial neste sentido. 

  

Destarte,  cumpre  de  imediato ordenar:  1)  a  imediata 

TRANSFERÊNCIA  de gestão das verbas federais, oriundas do FAEC, destinadas 

ao custeio do serviço de terapia renal substitutiva, a fim de que sejam depositadas 

em  conta  do  Estado  do  Pará,  a  quem  competirá,  por  meio  de  sua  Secretaria 

Executiva de Saúde, a gestão de tais recursos; 2)  caso provido o item 1, que o 

Município de Belém regularize o pagamento das clínicas em tela, no que concerne 

às verbas depositadas até a transferência da administração para o Estado, sob pena 

de imputação de multa diária, em valor estipulado por este juízo, pessoalmente, ao 

Prefeito  Municipal  de Belém e à Secretária  Municipal  de Saúde;  3)  em caso de 

provimento do item “1”, que o Estado do Pará promova o regular pagamento das 

clínicas  particulares  de  hemodiálise,  no  prazo  de  05  dias,  contados  do  efetivo 

depósito de recursos da União em conta estadual, sob pena de imputação de multa 

diária, em valor estipulado por este juízo,  pessoalmente, à Governadora do Estado 

do  Pará  e  à  Secretária  Executiva  de  Saúde; 4)  a  realização  de  auditoria,  pelo 

Serviço de Auditoria do SUS, com apresentação de relatórios circunstanciados,  da 

situação das verbas oriundas do FAEC, desde o início da atual gestão municipal; 5) 

SUCESSIVAMENTE, nos termos do art. 289 do CPC, a imediata regularização, por 

parte do Município de Belém, dos pagamentos das clínicas prestadoras de TRS, sob 

pena  de  imputação  de  multa  diária,  em  valor  estipulado  por  este  juízo, 

pessoalmente, ao Prefeito Municipal de Belém e à Secretária Municipal de Saúde.

III. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) a  concessão  de  MEDIDA LIMINAR que,  antecipando  a  tutela 

pretendida,  determine:  1)  a  TRANSFERÊNCIA   de  gestão  das 
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verbas federais, oriundas do FAEC, destinadas ao custeio do serviço 

de  terapia  renal,  a  fim  de  que  sejam  depositadas  em  conta  do 

Estado  do  Pará,  a  quem competirá,  por  meio  de  sua  Secretaria 

Executiva de Saúde,  a administração de tais recursos;  2)  que o 

Município de Belém regularize o pagamento das referidas clínicas, 

no que concerne às  verbas depositadas até a transferência de 
gestão para o Estado, sob pena de imputação de multa diária, em 

valor estipulado por este juízo,  pessoalmente, ao Prefeito Municipal 

de  Belém  e  à  Secretária  Municipal  de  Saúde;  3)  em  caso  de 

provimento do item “1”, que o Estado do Pará promova o regular 

pagamento das clínicas particulares de hemodiálise, no prazo de 05 

dias, contados do efetivo depósito de recursos da União em conta 

estadual,  sob  pena  de  imputação  de  multa  diária,  em  valor 

estipulado por este juízo,  pessoalmente, à Governadora do Estado 

do  Pará  e  à  Secretária  Executiva  de  Saúde; 4)  a  realização  de 

auditoria, pelo Serviço de Auditoria do SUS, com apresentação de 

relatórios  circunstanciados,  da  situação  das verbas  oriundas  do 

FAEC,  desde  o  início  da  atual  gestão  municipal;  5) 

SUCESSIVAMENTE,  nos termos do art.  289 do CPC,  a imediata 

regularização,  por  parte  do Município  de Belém, dos pagamentos 

das clínicas prestadoras de TRS, sob pena de imputação de multa 

diária, em valor estipulado por este juízo,  pessoalmente, ao Prefeito 

Municipal de Belém e à Secretária Municipal de Saúde;

b)  ao final, mediante sentença: 1) a condenação do Município de 
Belém à  perda  da  gestão  dos  recursos  oriundos  do  FAEC, 

destinados  ao  custeio  do  serviço  de  terapia  renal  substitutiva, 

transferindo a administração dos recursos para o Estado do Pará; 2) 
em  caso  de  provimento  do  item  1,  a  condenação  da  União a 

depositar os referidos recursos em conta respectiva do Estado do 

Pará, face à perda da gestão municipal, neste caso específico; 3) em 

caso de provimento do item 1, a condenação do Estado do Pará a 

gerir os recursos do FAEC, específicos ao custeio do Tratamento de 
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Terapia Renal  Substitutiva,  promovendo o regular  pagamento  das 

clínicas particulares de hemodiálise, no prazo de 05 dias, contados 

do efetivo depósito de recursos da União em conta estadual,  sob 

pena de imputação de multa  diária,  em valor  estipulado por  este 

juízo,   pessoalmente,  à  Governadora  do  Estado  do  Pará  e  à 

Secretária Executiva de Saúde, para o caso de descumprimento; 4) 
a condenação da União à realização de auditoria, pelo seu Serviço 

de  Auditoria  do  SUS,  com  apresentação  de  relatórios 

circunstanciados,  da situação das verbas oriundas do FAEC, desde 

o  início  da  atual  gestão  municipal;   5) SUCESSIVAMENTE,  nos 

termos do art. 289 do CPC, caso improvidos os pedidos 1, 2 e 4, a 

condenação da Prefeitura de Belém a promover o pagamento das 

clínicas particulares de TRS dentro do prazo de 05 dias, contados do 

repasse da verba federal, sob pena de cominação de multa diária, 

cujo  valor  deverá  se  fixado  por  este  juízo,  para  o  caso  de 

descumprimento. 

IV. DOS REQUERIMENTOS

Por fim, requer:

a) a intimação do Município de Belém, do Estado do Pará e da União 

Federal  para que se manifestem previamente, em setenta e duas 

horas, sobre o pedido de liminar, nos termos do artigo 2º da Lei n.º 

8.437/1992;

b)  no  caso  de  atendimento  do  item  5  do  pedido  liminar  –  com 

conseqüente  indeferimento  do  item 1  -  a  intimação  pessoal  do 
Prefeito do Município de Belém, Duciomar Gomes da Costa, no 

Palácio Antônio Lemos, Praça Dom Pedro II, s/n, Belém, Pará, e da 
Secretária Municipal de Saúde, Rejane Olga Oliveira Jatene, na 

Rod. Arthur Bernardes, Km 14, Nº 5511, Tapanã, Belém, Pará, a fim 
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de que se manifestem, em 24 (vinte e quatro) horas, sobre os seus 

termos;

c) a citação do Município de Belém, do Estado do Pará e da União 

Federal  para que respondam à vertente demanda no prazo legal, 

sob pena de revelia, nos termos dos artigos 297 a 322 do Código de 

Processo Civil;

d) a  produção de todos os meios de prova em direito  admitidos, 

especialmente a juntada posterior de documentos, a realização de 

perícias e inspeções judiciais e a oitiva de testemunhas; 

e) a  dispensa  do  pagamento  de  custas,  emolumentos  e  outros 

encargos, conforme o artigo 18 da Lei 7.347/85;

f) a  condenação  da  ré  no  pagamento  de  honorários  periciais  e 

despesas processuais decorrentes da sucumbência;

g) a  aplicação  dos  benefícios  previstos  no  artigo  172,  §  2º,  do 

Código de Processo Civil;

h) a  juntada  dos  autos  do  Procedimento  Administrativo  nº 

1.23.000.003062/2007-06, acostado à exordial.

Atribui-se à causa, para efeitos processuais e fiscais,  o valor de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais).

Belém/Pará, 18 de junho de 2008.

ANA KARÍZIA TÁVORA TEIXEIRA

PROCURADORA DA REPÚBLICAPROCURADORA DA REPÚBLICA
PROCURADORA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃOPROCURADORA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
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