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DECISÃO
 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

 

Da inicial consta que o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, localizado em Santa Lúcia, nesta capital, encontra-se
em funcionamento, porém com diversas irregularidades. É alegado que citado estabelecimento, responsável pelo
atendimento de parcela significativa da população infanto-juventil deste estado, opera com gerador de energia cujo
funcionamento é duvidoso em razão da ausência de manutenção, estrutura predial com infiltrações, buracos no teto e
mofo, ausência de sala destinada exclusivamente a pacientes que aguardam atendimento médico, insuficiência de
equipamentos hospitalares e leitos, ausência da apresentação de documentos exigidos pelo Corpo de Bombeiros, tais
como projeto arquitetônico, mapeamento de todas as áreas e relatórios elaborados pela vigilância sanitária, dentre outros
problemas. Afirma que citadas irregularidades já foram objeto de matérias jornalísticas, sendo necessário o seu imediato
saneamento, diante da possibilidade de agravamento da situação e do risco à vida dos usuários.

 

Requer, antecipadamente, seja determinado ao requerido, proceder, a regularização do hospital junto ao Corpo de
Bombeiros e à Vigilância Sanitária, a manutenção do gerador de energia, a adequação de sala destinada a pacientes que
aguardam atendimento médico, bem como informar os dados estatísticos especificados às fls. 36/37, dos autos.

 

Acostou aos autos os documentos de fls. 43/245.

 

Instado a se manifestar, o órgão ministerial emitiu parecer favorável ao pleito antecipatório às fls. 254/256.

 

Eis o breve relatório. Decido sobre o pedido antecipatório.

 

Inicialmente, saliento que a presente ação encontra suporte no art. 148, IV, da Lei 8.069/90.

 

 

 

A Defensoria Pública Estadual objetiva através da presente, antecipadamente, sejam sanadas inúmeras irregularidades
detectadas no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, localizado nesta capital.

 

Conforme expõe a parte requerente, o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, responsável pelo atendimento de
parcela significativa da população infanto-juventil deste estado, opera com estrutura precária, sendo relatado problemas
com o gerador de energia existente no estabelecimento hospitalar, estrutura predial com infiltrações, buracos no teto e
mofo, ausência de sala destinada exclusivamente a pacientes que aguardam atendimento médico, insuficiência de
equipamentos hospitalares e leitos, ausência da apresentação de documentos exigidos pelo Corpo de Bombeiros, tais
como projeto arquitetônico, mapeamento de todas as áreas e relatórios elaborados pela vigilância sanitária, dentre outros
problemas, salientando que citadas irregularidades já foram, inclusive, objeto de matérias jornalísticas.

 

Pois bem. Não há dúvidas de que a situação da saúde pública no Brasil é crítica, sendo de notório conhecimento as
dificuldades enfrentadas pela população que necessita de atendimento médico na rede pública, que somadas ao descaso
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dos entes públicos e o desvio de verbas, que deveriam ser aplicadas prioritariamente na saúde, tornam tal cenário ainda
mais calamitoso.

 

Sabe-se que a implementação de políticas públicas visando a proteção dos direitos da criança e do adolescente decorre da
própria Constituição Federal (art. 227), bem como da legislação especial (Lei nº 8.069/90, art. 4º). Sendo assim, a
intervenção do Poder Judiciário é reservada aos casos de omissão do administrador no tocante ao cumprimento da lei e de
garantias constitucionais.

 

Da análise dos documentos acostados aos autos, observo a existência de diversas irregularidades que impedem o
adequado funcionamento do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.

 

Restaram demonstrados problemas estruturais, equipamentos insuficientes e/ou inoperantes, deficiência do espaço físico
destinado aos pacientes que aguardam atendimento, ausência de documentos necessários ao adequado funcionamento do
estabelecimento hospitalar, dentre outros.

 

Em ofício enviado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo à Defensoria Pública Estadual, cuja
cópia está acostada às fls. 130/137, é informado que após fiscalização/vistoria realizada por aquele órgão, nos anos de
2012 e 2014, foram evidenciadas as seguintes irregularidades:

 

Fiscalização realizada em 2012 - "(...) A fiscalização foi motivada por denúncia feita à Diretoria, sobre infiltrações e mofo na enfermaria de oncologia.

A enfermaria de oncologia apresenta um hall de entrada e um posto de enfermagem, cujo teto denunciava infiltrações. Observamos que havia uma separação de pacientes,
sendo que uma ala, coom 05 leitos, estava destinada aos pacientes imunodeprimidos.

Outra ala, com 08 leitos, além de banheiro, é destinada aos pacientes oncológicos com menor risco que os citados anteriormente. Neste local encontramos infiltrações em
parte do teto, próximos ao ar condicionado e no banheiro."

 

Fiscalização realizada em 2014 - "(...) 2. A fiscalização teve por objetivo avaliar as condições de funcionamento do hospital em tela.

3. Dos ambientes visitados, observamos que alguns carecem de manutenção predial corretiva e preventiva, fatos denunciados por infiltrações, buracos no teto e mofos,
principalmente após as chuvas ocorridas no Estado em dezembro passado. A Dra. Rachel Lacourt Costa, Diretora Técnica, informou que a equipe de manutenção já estava
prestes a inicial os devidos reparos.

4. A sala destinada aos pacientes que aguardam atendimento médico é dividida com o espaço onde os pacientes já atendidos recebem medicação e/ou aguardam
estabilização. Os pacientes medicados deveriam ficar em ambientes próprios para tal."

 

Do mesmo modo, o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, informou, por meio do ofício juntado à fl. 139,
que "(...) Ante a solicitação de Vossa Excelência conforme documento OF 20/2014 no qual se faz referência à
informação de situação e alvará de funcionamento dos Hospitais Infantis de Vitória e Vila Velha, informo que ambas
encontram-se irregulares perante o CBMES." (destaquei).

 

Em relação à alegação de não funcionamento e ausência de manutenção do gerador de energia do hospital, observo que
tal fato foi confirmado através da matéria jornalística constante dos autos à fl. 36, em que é informado que após a falta de
energia ocorrida na data de 11/02/2014, "(...) Por volta das 20h30, quando ocorreu o apagão, os pais que estavam com
os filhos internados no Hospital Infantil viveram momentos de desespero. O gerador de energia não funcionou e
crianças que estavam na UTI e no CTI, que respiravam com a ajuda de aparelhos, tiveram que ser atendidas às pressas
com aparelhos manuais."

 

Diante de tais irregularidades, é dever do Adminstrador Público adotar as medidas necessárias visando a melhoria e a
adequação de área cuja destinação de recursos deve se dar de forma prioritária. Assim não procedendo e, invocada a
tutela jurisdicional, cabe ao Poder Judiciário intervir em tais casos.
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A destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude deve ocorrer de forma
prioritária e privilegiada (art. 4º, parágrafo único, "d", da Lei nº 8.069/90), em atenção ao princípio da prioridade
absoluta, não sendo possível a invocação, por parte do Poder Público, do princípio da reserva do possível em razão da
insuficiência de recursos.

 

Neste sentido:

 

"Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade
é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei." (STJ. REsp 440.502/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/12/2009, DJe 24/09/2010);

 

"Com isso, observa-se que a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada
como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão
da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador.

Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial." (STJ. REsp 1185474/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 29/04/2010).

 

Conforme ensinam Murillo José Digiácomo e Ildeara de Amorim Digiácomo:

 

"O cumprimento deste verdadeiro comando normativo, decorrente do princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, exige a adequação dos
orçamentos públicos dos diversos entes federados às necessidades específicas da população infanto-juvenil, através da previsão dos recursos indispensáveis à
implementação de políticas básicas (art. 87, inciso I do ECA), políticas e programas de assistência social (art. 87, inciso II, do ECA) e programas de prevenção, proteção
especial e socioeducativos (arts. 88, inciso III c/c 90, 101, 112 e 129, todos do ECA), com foco prioritário no atendimento de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias.
Os orçamentos dos diversos órgãos públicos (cf. art. 90, §2º, do ECA) devem contemplar os planos de ação e de aplicação de recursos destinados à criação, manutenção e
ampliação de uma "rede de proteção" à criança e ao adolescente, nos moldes do que for deliberado pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente (art. 88, inciso II,
do ECA e arts. 227, §7º c/c 204, da CF), de acordo com as demandas e prioridades apuradas junto aos Conselhos Tutelares (art. 136, inciso IX, do ECA), Justiça da Infância e
da Juventude e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis, bem como aquelas apontadas nas Conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente,
periodicamente realizadas."

 

Os autores supramencionados ainda esclarecem que "(...) face o princípio jurídico-constitucional da prioridade absoluta
à criança e ao adolescente, o administrador público (que na forma do art. 37, da CF, está vinculado ao princípio da
legalidade) fica obrigado a destinar, no orçamento público, os recursos necessários à implementação das
supramencionadas políticas públicas destinadas à garantia da plena efetivação dos direitos infantojuvenis assegurados
pela lei e pela Constituição Federal, não podendo invocar seu suposto "discricionário" para privilegiar área diversa,
não amparada por semelhante mandamento constitucional.

 

Sob tais fundamentos e, considerando toda a situação narrada na inicial, demonstrada através dos documentos constantes
dos autos e acostados pela requerente, entendo ser verossímeis suas alegações, aptas a conduzir o deferimento do pleito
antecipatório.

 

Ressalto que o Órgão Ministerial, em parecer de fls. 254/256, manifestou favorável ao deferimento do pleito
antecipatório, expondo que "(...) Procedendo à verificação das provas documentais, acostadas aos autos verifica-se que
o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória encontra-se em condições inadequadas para o atendimento de crianças e
adolescentes, necessitando de reparos urgentes no sistema hidráulico, nos equipamentos de proteção ao incêndio, na
iluminação de emergência, entre outras demandas descritas na inicial. Desta feita, restou-nos caracterizada a
probabilidade da existência do direito invocado. Outrossim, a situação precária em que se encontra o Hospital Infantil
merece ser considerada urgente, podendo trazer sérias consequências as crianças e adolescentes que são atendidos
diariamente nas dependências da unidade hospitalar".

 

Saliento que em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim se manifestou:

 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REALIZAR REFORMAS E
ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL DA CRIANÇA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – BEM INDISPONÍVEL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA.
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- A antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública é admissível, desde que efetivamente demonstrados os requisitos que ensejam sua concessão.

- Necessidade de interação constante entre os três Poderes a fim de se assegurar a eficácia dos direitos fundamentais e, assim, evitar que estes figurem indefinitivamente no
rol das garantias programáticas. Não há que se falar, portanto, no presente caso, em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

- Verificada a existência de irregularidades, é dever do Município adotar medidas que visem a melhoria e adequação do sistema municipal de saúde, não cabendo, aqui, a
alegação de escassez de recursos.

- Sentença mantida. (TJRR – RN 0010.08.194288-9, Rel. Des. MAURO CAMPELLO, Câmara Única, julg.: 31/05/2012, DJe 06/06/2012, p. 10-11).

Posto isto, defiro o pedido antecipatório para DETERMINAR que o requerido proceda a reforma das instalações do
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, (a) eliminando vazamentos, infiltrações e mofos que danificam a estrutura da
edificação e sejam prejudiciais à saúde dos pacientes; (b) corrigindo problemas elétricos, procedendo, em especial, a
manutenção do gerador de energia responsável pelo suprimento do hospital em caso de falta de energia, ou, sua
substituição por outro em perfeitas condições de funcionamento; (c) disponibilizando espaço exclusivo e adequado aos
pacientes que aguardam atendimento médico. Determino, ainda, seja regularizada a situação de citado estabelecimento
hospitalar junto à Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, bem como seja apresentado
os dados estatísticos especificados às fls. 36/37, item "b.5".

Fixo o prazo de 120 (cento e vinte dias) para o cumprimento desta decisão e multa no importe de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), em caso de descumprimento.

Friso, por fim, que não está descartada a adoção de outras medidas que garantam o cumprimento desta decisão, tais como
o bloqueio de verbas públicas, bem como a aplicação de multa pessoal ao agente público responsável pelo cumprimento,
na forma do art. 14, parágrafo único, do CPC.

 

Intimem-se o requerido através de sua Procuradoria e do Secretário Estadual de Saúde.

 

Notifique-se.

 

Cite-se.

 

Diligencie-se com urgência.

 

Vitória - ES, 06 de março de 2015.

 

ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

Juiz de Direito


