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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
RONDONÓPOLIS/MT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autos nº 1001564-89.2020.4.01.3602
 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que ao final assina, no exercício
de suas atribuições constitucionais e legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, expor e requerer o
que segue.
 
 
 
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do Município de Rondonópolis com o

objetivo de obter provimento jurisdicional que obrigue o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a se abster de adotar

qualquer medida que autorize o funcionamento de atividades não essenciais, enquanto durar o Estado de Emergência

de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIN) decorrente da pandemia de Covid-19, sem a prévia

apresentação de justificativas técnicas fundamentadas, alicerçadas em evidências científicas e em análises sobre

informações estratégicas em saúde na região.
 
 
 
Foi requerido, dentre outros pedidos, inclusive em sede de tutela de urgência, que:
 
 
 

- OBRIGUE o município de Rondonópolis a tomar todas as providências necessárias para suspender as atividades não

essenciais1 em seu território, ATÉ QUE PROVE, inclusive através de pareceres e protocolos de seus órgãos de vigilância

em saúde:

 
1.1.1. que a suspensão das atividades não essenciais no município é desnecessária para assegurar: (a) regular

funcionamento do SUS no município; (b) prestação de adequado atendimento médico-hospitalar aos pacientes

contaminados pela Covid-19; (c) prestação de adequado atendimento médico-hospitalar a pacientes com outros agravos,

não obstante o bloqueio de recursos médico-hospitalares para atendimento exclusivo à Covid-19.

 
1.1.2. o atendimento pelo município de Rondonópolis às recomendações, orientações e normas da Organização Mundial

da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde que forem de cumprimento cogente, referentes à retirada de medidas de

distanciamento social para enfrentamento à Covid-19.

 
- SUSPENDA cautelarmente a eficácia dos atos normativos do município de Rondonópolis que permitiram a prática de

atividades não essenciais durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do novo Coronavírus, no âmbito municipal (Decretos nº 9.480/2020 e seguintes), ATÉ QUE

PROVE o indicado nos itens 1.1.1 e 1.1.2 acima.

 
- OBRIGUE o município de Rondonópolis a se ABSTER da liberação de toda e qualquer atividade não essencial,

enquanto, através de seus órgãos de vigilância em saúde: (a) não fundamentá-la específica, prévia e publicamente com

evidências técnico-científicas sobre o atendimento aos itens 1.1.1 e 1.1.2 acima, em particular à Recomendação

Temporária da OMS, de 16/4/2020 e seus dispositivos, bem como; (b) não estabelecer protocolos sanitários específicos
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para cada uma das atividades econômicas específicas, e para a mobilidade dos trabalhadores que utilizam transporte

público, indicando os órgãos responsáveis pela fiscalização;

 
 

 
A presente demanda foi ajuizada no dia 22.05.2020 e até o presente momento o pedido de tutela de urgência não foi

apreciado.
 
 
 
Na ocasião do ajuizamento, o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do município de Rondonópolis registrou

139 casos confirmados, sendo que 13 pacientes estavam sendo tratados em UTI´s destinadas exclusivamente para

acometidos por Covid-19 (http://www.rondonopolis.mt.gov.br/covid-19/boletins/boletim-epidemiologico-22-05-20/). 
 
 
 
Passados apenas 11 dias do ajuizamento da ação, o último Boletim Epidemiológico municipal, publicado em 02.06.2020 

(ontem), informou que, no município de Rondonópolis, há 289 casos confirmados, com 15 pacientes em leitos UTI, o

que corresponde à taxa de ocupação de 40% da UTI pública e 63,6% da UTI privada (

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/covid-19/boletins/boletim-epidemiologico-02-06-20/). 
 
 
 
Confira-se, por oportuno, a curva exponencial referente à evolução da Covid-19 em Rondonópolis:
 
 
 

 
 
 
Ainda, merece destaque o fato de, no curto espaço de tempo, ter havido um acréscimo de 200% no número de mortes

no município de Rondonópolis por Covid-19. Com efeito, no dia 22.05.2020 foram registrados 03 óbitos ao passo que na

presente data já se contam 09 mortes. 
 
 
 
Ainda, no dia de hoje, o município de Rondonópolis emitiu nota em seu site na Internet, informando que serão adotadas

novas restrições para "tentar conter avanço da Covid-19" (http://www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/prefeitura-divulga-

decreto-com-novas-restricoes-nesta-quinta-4-para-tentar-conter-avanco-da-covid-19/). 
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Pelo teor da nota, as restrições mais “drásticas” seriam “a proibição de abertura de todos os estabelecimentos –

empresas de serviço, comércio e indústrias – após às 22 horas de segunda a sexta-feira e aos sábados e domingos ao

longo de todo o dia”. 
 
 
 
Sem entrar no mérito das referidas medidas, pois será necessário avaliá-las pontualmente se e quando concretizadas,

chama a atenção os argumentos (leia-se, confissão) do município e de seu comitê criado para o enfrentamento da

Covid-19. Confira-se:
 
 
 

[…] A proposta com novas restrições foi aprovada pelos membros do Comitê e visam a redução no número de casos da

doença, bem como a quantidade de pessoas internadas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A iniciativa

busca evitar que o município tenha que decretar o fechamento total das atividades e promover a proibição da circulação

das pessoas por motivos não essenciais. […] 

 
Para essa medida, levou-se em consideração ainda o crescimento de casos de Covid-19 entre a população mais jovem,

com 99 casos confirmados entre pessoas de 19 a 35 anos, até esta terça-feira (2), e o aumento das mortes, com nove

casos já confirmados, sendo a maioria deles entre as pessoas do grupo de risco.

 
No caso do aumento de casos entre os mais jovens, que por consequência acabam infectando idosos e pessoas em risco,

o alerta é para a necessidade de evitar aglomerações, inclusive em espaços públicos. [...]

 
Outro dado fundamental a ser analisado para a definição do aumento da restrição foi o crescimento na ocupação de leitos

de UTIs, que até esta terça-feira (2) já atingia mais de 63% dos leitos privados e 40% das vagas de UTIs públicas.

 
Com relação a alta ocupação de leitos de UTI, a secretária municipal de Saúde, Izalba de Albuquerque, também ressalta

que a população de Rondonópolis precisa compreender que os leitos de UTIs disponíveis na cidade são ocupados por

moradores de Rondonópolis e também provenientes de outros 18 municípios na região, perfazendo uma população de

quase 600 mil habitantes.

 
 
 
Nesse contexto, e em reforço a tudo o que foi demonstrado na inicial da presente demanda, deve ser registrado,

também, informação contida no Boletim Informativo nº 85 da Secretaria de Estado de Saúde, de 01.06.2020 (documento

em anexo) que, em nota na parte inferior de sua primeira página, atesta que “por solicitação dos municípios foram
desabilitados […] 10 leitos UTI Hospital de Referência de Saúde da Família Dr. Antônio dos S. Muniz de
Rondonópolis [...]”. 
 
 
 
Tal informação já foi objeto de questionamento pelo Ministério Público Federal junto à Secretaria de Saúde do município

de Rondonópolis, sobretudo para se aferir a regularidade das desabilitações noticiadas, o que está pendente de

resposta. 
 
 
 
De qualquer forma, a nota, em conjunto com o relato acima, corrobora a precária estrutura do município para fazer

frente à pandemia da Covid-19, o que, a toda evidência, deslegitima as medidas flexibilizadoras adotadas pelo

município, tal qual exaustivamente demonstrado na petição inicial. 
 
 
 
Assim, por tudo o que foi exposto, a apreciação imediata do pedido de tutela de urgência elaborado na petição inicial é

medida que se impõe. 
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Não por acaso o Presidente do Conselho Nacional de Justiça recomendou "aos Juízos com competência para o
julgamento das ações que versem sobre o direito à saúde a adoção de medidas para garantir os melhores
resultados à sociedade durante o período excepcional de pandemia da Covid-19" (Recomendação CNJ nº 66, de

13.05.2020), destacando-se, dentre outras medidas, seja observado o efeito prático da decisão no contexto de
calamidade, com vistas ao cumprimento do interesse público e da segurança do sistema sanitário, bem como a
efetividade judicial e a celeridade no cumprimento da decisão (artigo 5º). 
 
 
 
Ora, a presenta demanda visa justamente evitar o colapso no sistema sanitário municipal e regional que, consoante se

demonstrou ao longo da petição inicial, reforçado pelas informações acima, está em vias de ocorrer. 
 
 
 
Deve-se ter em mente que a ação tem, sobretudo, um caráter preventivo, frente ao quadro caótico do sistema de saúde

local. Se não adotadas as medidas requeridas, notadamente em sede de tutela de urgência, de forma célere e efetiva,

pouco ou nada restará a ser feito com o advento do descontrole total da doença no município. 
 
 
 
Por isso, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o julgamento imediato do pedido de tutela de urgência contidos no

item "1" da petição inicial (e subitens). 
 
 
 
Rondonópolis/MT, na data da assinatura eletrônica. 
 
 
 

RODRIGO PIRES DE ALMEIDA 
 

Procurador da República
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