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Em 18/05/2020

Decisão              

1-  Trata-se  de  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  com  pedido  de  tutela  de  urgência,  proposta  pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em conjunto com o MINISTÉRIO
PÚBLICO  DO  ESTADO  DO RIO DE JANEIRO,  em face  do  MUNICÍPIO  DE  CAMPOS DOS
GOYTACAZES,  ESTADO DO RIO DE JANEIRO, e do INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E
AVANÇADA À SAÚDE -  IABAS/RJ,  objetivando decisão judicial  que garanta a implementação
imediata do Plano Municipal de Contingência para Infecção Humana  pelo  novo  Coronavírus
COVID-19  e   do  Plano   Estadual   de  Contingência   para  Infecção  Humana  pelo   novo
Coronavírus  COVID-19,  mediante  a  devida  instalação  do  HOSPITAL  DE  CAMPANHA
ESTADUAL,   na  cidade  de Campos dos Goytacazes,  bem como a ampliação dos leitos de
enfermaria  e  de  terapia  intensiva  (UTI)  de  referência  para  COVID-19,  na  forma  prevista  nos
respectivos planos,  e em cumprimento à política  pública posta nacionalmente para o combate
coordenado e efetivo à pandemia mundial que ora se apresenta.

A inicial veio instruída com os documentos de fls.46/629.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, vale ressaltar que o COVID-19 também conhecido como "novo coronavírus", é um
vírus altamente contagioso, o que tem levado todos os países a adotarem medidas para melhor
planejamento e combate desta pandemia.

No Brasil, o Ministério da Saúde publicou em fevereiro de 2020 o Plano de Contingência Nacional
para  Infecção  Humana  para  o  novo  Coronavírus  (COVID-19),  adotando  a  ferramenta  de
classificação de emergência em três níveis,  seguindo a mesma linha utilizada globalmente na
preparação e resposta em todo o mundo. Foi recomendado no referido plano nacional, que as
Secretarias de Saúde dos Municípios tomassem nota do plano nacional na elaboração de seus
planos de contingência e medidas de resposta, devendo todas as medidas serem proporcionais e
restritas aos riscos vigentes.
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O Estado do Rio de Janeiro e o Município de Campos dos Goytacazes, em que pesem terem
criado  seus  Planos de  Contingência,  já  atingiram 100% de  suas  UTI´s,  estando,  inclusive,  o
município-réu em regime de "lockdown", o que levou as requerentes à propositura da presente
ação, diante da urgência que se verifica. 

Pela análise dos autos verifico que, o Estado do Rio de Janeiro, em seu Plano de Contingência,
informou que são necessários, para o atendimento digno e adequado  dos  pacientes  suspeitos
e/ou  contaminados  de  COVID-19  na  cidade  de  Campos dos Goytacazes, que está no último
nível de alerta (emergência em saúde pública), a disponibilidade de 149 leitos de enfermaria e 108
leitos  de  terapia  intensiva  que  deverão  ser  distribuídos  pelo  Hospital  de  Campanha  e  pelos
hospitais Dr.  Beda,  Santa Casa de Misericórdia,  Hospital  Escola Álvaro Alvim,  Plantadores de
Cana  e  Beneficência  Portuguesa.  Já  o  município-réu,  em Plano  de  Contingência,  apontou  a
necessidade de 129 leitos de UTI e 457 leitos clínicos.

Vale ressaltar ainda que o Estado do Rio de Janeiro divulgou, em março de 2020, na primeira
versão do Plano de Contingência, que seria instalado um Hospital de Campanha no município de
Campos dos Goytacazes,  na segunda semana de maio,  bem como previu  a  necessidade de
disponibilização de novos leitos em hospitais particulares.

Ocorre que, apesar dos supracitados planos, ainda não há efetividade na disponibilização dos
leitos. De todos os hospitais informados pelos réus, apenas o Hospital Sociedade Portuguesa de
Beneficência de Campos confirmou haver disponibilizado leitos para tratamento de Covid-19, por
meio de parceria firmada com o município-réu, sendo certo que seriam 60 leitos de clínica médica
e 19 leitos de UTI para tratamento de Covid-19. 

O  Hospital  de  Campanha,  por  sua  vez,  ainda  não  está  concluído,  conforme  verificado  pelos
autores,  em inspeção  local  realizada  junto  com  o  CREMERJ,  faltando  ainda  os  contêineres,
gerador,  estrutura  elétrica  e  hidráulica,  camas,  monitores,  oxigênio,  aspiração,  ou  seja,  sem
previsão  de  abertura  em  razão  da  insuficiência  de  recursos  humanos,  insumos,  materiais  e
equipamentos. 

Assim, seja pela falta do Hospital de Campanha, que ainda não está concluído, seja pela falta de
contratação de leitos de hospitais particulares com o município, a população do norte fluminense
encontra-se em precária situação no seu sistema de saúde, eis que não há disponibilidade do
quantitativo de vagas que o ente público indica como necessárias para absorver exclusivamente a
demanda de COVID-19.

Vale acrescentar ainda que a ampliação  do  número  de  leitos  de  enfermaria  e  de  UTI  em
Campos   dos  Goytacazes  se  faz  necessária  porque  o  Município  é  polo  regional  de  saúde,
atendendo as demandas das cidades de Macaé, Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu,
São João da Barra, São Francisco do Itabapoana e São Fidélis, além do próprio município-polo.

Com efeito, fica claro que os réus devem adotar as medidas emergenciais e imediatas visando a
ampliação efetiva dos leitos referidos na peça inicial e em seus planos de contingência, de modo a
estancar o colapso do sistema de saúde e assim garantir o direito dos usuários do SUS de receber
pronto atendimento hospitalar.

Como sabido, o artigo 196 da Constituição estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do
Estado,  garantindo 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". 

Desta  forma,  presente  o  elemento  da  verossimilhança  das  alegações  das  autoras,  eis  que
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instruíram a inicial com todos os documentos, atos normativos, planos de contingência, ofícios de
resposta dos hospitais, além do laudo de inspeção local com o CREMERJ, conforme se nota de
fls. 46/629.

Da mesma forma, presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual
decorre da necessidade de urgente atendimento à parcela da população do município de Campos,
que necessita de internação e tratamento em Unidades  de Terapia Intensiva a fim de preservar
sua saúde e sua vida, sendo certo que é evidente o avanço exponencial do número de infectados,
bem como do  número  de  óbitos,  que  tendem a  crescer  diante  da  inércia,  da  omissão  e  da
leniência dos réus.

Com arrimo no exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida para:

A)  DETERMINAR  que  o  réu,  MUNICÍPIO  DE  CAMPOS  DOS  GOYTACAZES,  na  pessoa  do
PREFEITO, Sr. RAFAEL DINIZ, e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no prazo de 10 dias,
sob  pena  de  multa  diária  de  R$10.000,00  (dez  mil  reais),  e  responsabilização  pessoal  dos
gestores e administradores:

A.1) amplie a oferta do número de leitos de enfermaria e UTI exclusivos para COVID-19, seja na
rede própria ou contratualizada, comprovando, no prazo de 10 dias, a oferta aos munícipes de
Campos dos Goytacazes de 129 leitos de UTI e 457 leitos de internação; 

A.2) apresente cronograma para a disponibilização de Hospital de Campanha, como previsto em
seu plano de contingência, e; 

A.3) indique  quais  leitos  livres  ociosos  e  desativados  de  hospitais  de  sua  rede  própria  e
conveniada/contratualizada  e  da  rede  privada  local  podem  ser  requisitados  para  abrigar  os
pacientes   de   COVID-19,   indicando,   ainda,   o   cronograma   de   como   fará   tal
requisição/utilização, conforme indicado no seu plano de contingência.

B) DETERMINAR que o réu, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na pessoa do GOVERNADOR, Sr.
WILSON WITZEL, e do SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, no prazo de 10 dias, sob pena de
multa  diária  de  R$10.000,00  (dez  mil  reais)  e  responsabilização  pessoal  dos  gestores  e
administradores: 

B.1) seja por si, através da Terceira Demandada ou de outra contratada, implante e coloque em
efetiva operação, todos os leitos de enfermaria e de UTI programados no Hospital de Campanha
de Campos dos Goytacazes,  como  previsto  no  plano  de contingência  estadual,  estruturando-
os  com  todos  os  recursos  materiais  e  humanos necessários  ao  seu  pleno  e  imediato
funcionamento;

B.2)  amplie  a  oferta  de leitos  clínicos e  de  UTI,  exclusivos  para  COVID-19,  no município  de
Campos  dos  Goytacazes,  para  atender  a  região  norte  fluminense,  como  previsto  no  plano
estadual,  seja  ampliando/acrescentando  o  quantitativo  de  leitos  no  hospital  de  campanha  da
Região  Norte  Fluminense  ou  contratualizando  as  instituições  indicadas  no  seu  plano  de
contingência,  no  total  de  90  leitos  de  enfermaria  e  68  leitos  de  UTI,  sem  ingressar  nessa
quantidade aqueles do item supra; 
 
B.3) execute a fiscalização do contrato com a contratada, de modo a garantir a existência dos
equipamentos,  insumos,  medicamentos,  materiais  médico-hospitalares  e  recursos humanos,
com  o  efetivo  pagamento  destes,  para  o  pleno  funcionamento  do  hospital  de campanha,
sem  que  haja  ruptura  na  prestação  do serviços.

C) DETERMINAR que o réu, IABAS/RJ, na pessoa de seu representante legal, no prazo de 10
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dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) e responsabilização pessoal dos
gestores e administradores:  cumpra o pactuado com o Estado do Rio de Janeiro,  de modo a
promover  a  entrega  do  Hospital  de  Campanha  em  Campos  dos  Goytacazes,  em  pleno
funcionamento,  no prazo de 10 dias,  mantendo-se os equipamentos,  insumos, medicamentos,
materiais médico-hospitalares, estrutura e recursos humanos necessários para o funcionamento
do nosocômio  em  sua  capacidade  plena,  até  o  reconhecimento  do  fim  da  pandemia  ou
extinção  do contrato com o Estado do Rio de Janeiro, subordinando-se ao primeiro evento que
ocorrer.   

2- Cumpra-se por OJA DE PLANTÃO, servindo a presente como mandado. 

3-  Citem-se  os  réus,  com  as  advertências  legais,  com o  prazo  de  15  dias  para  ofertar  sua
contestação, sob pena de revelia.

4- Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

5- Oficie-se ao Conselho Regional de  Medicina,  ao  Conselho  Regional  de  Enfermagem,  ao
Conselho  Regional  de  Psicologia  e  ao  Conselho  Regional  de Serviço  Social  para  que,
tomando  ciência  da  decisão  e,  decorridos  30  (quinze)  dias  da  mesma,  contribuam  com  os
órgãos  do  Sistema  de  Justiça,  e  realizem  vistorias  nas  unidades  municipais  de  saúde  para
apuração do cumprimento da tutela antecipada. 

Campos dos Goytacazes, 18/05/2020.

Paulo Maurício Simão Filho - Juiz em Exercício

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Paulo Maurício Simão Filho

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 45C3.PFR4.XGDD.SRN2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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