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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0013094-72.2020.8.27.2722/TO

AUTOR: MUNICIPIO DE GURUPI

RÉU: WINDSOR DA SILVEIRA BRANDÃO FILHO

RÉU: NATHANE SILOTTI GOIABEIRA

RÉU: MARIA GABRIELLA RIBEIRO FARIAS

RÉU: KAMILLA GODOI PIRES

RÉU: JOILSON LOPES SOUSA

RÉU: GEOVANNA FERREIRA SOARES

RÉU: GABRIEL FERNANDES CIEL

RÉU: FRANCISCO SILVA SIRIANO NETO

RÉU: FERNANDA MARTINS DOS SANTOS

RÉU: DINÁ ADRIANA LEANDRO MARRA

RÉU: CESAR AUGUSTO MARANHAO SILVA

RÉU: BRENO APARECIDO GOMES SILVA

RÉU: ANDREI ALVES PIRENEUS

DESPACHO/DECISÃO

Vistos, etc...

Trata-se de Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
DE TUTELA DE URGÊNCIA proposto pelo MUNICIPIO DE GURUPI em desfavor de
Andrei Alves Pirineus e outros devidamente qualificados nos autos.

Afirma que no dia 01/12/2020 a Secretaria Municipal de Saúde informou à
Procuradoria Municipal que não possuía condições de dar continuidade ao atendimento da
população na UPA24hs, que, por sua vez, já vinham excedendo sua capacidade em face das
medidas de enfrentamento da PANDEMIA, isto em face de diversos pedidos de exoneração
em massa dos médicos que atendem a UPA – Unidades de Pronto Atendimento de
Gurupi/TO.

Alega que os sobreditos profissionais se encontrariam revoltados em face da
impossibilidade de aumentos dos respectivos vencimentos, sob a alegação de suposto
descumprimento de acordo da Secretaria de Saúde em não dar continuidade no Processo de
Chamamento Público nº. 2020011763, tudo conforme ofício que acompanha esta inicial,
encaminhado ao Ministério Público da Promotoria de Gurupi, demais Órgãos nele
identificados e documentos que o acompanham.
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Assevera que o chamamento público em questão não tem condão de acordo,
mas sim de procedimento a se aferir a viabilidade de futuras contratações, o que por fim
restou inviável, ante as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal – teto de gastos públicos.

Infere que diante da atitude dos profissionais da área médica (pedido de
distrato/exoneração em massa – doc. anexo), a continuidade do serviço público de saúde
municipal está abalada, o que atinge caráter ainda mais grave no atual momento de
PANDEMIA, onde os percentuais de contaminação voltaram a crescer nacionalmente,
inclusive no município de Gurupi/TO.

Pugna pela concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada,
para o fim de determinar que os profissionais de saúde requeridos e os demais que por
ventura tenham a mesma pretensão, se abstenham de efetuar o distrato sem a observância do
prazo de trinta dias previsto no art. 16, II da Lei Municipal nº 2.392/2018, sob pena de multa
diária e pessoal a ser estabelecida por este juízo (em desfavor de cada um), a qual não poderá
ser inferior a R$1.000,00 (mil reais), devendo, ainda, esta ser revertida em favor do
Município de Gurupi/TO.

É o relatório.

Decido.

Em sede de tutela de urgência necessário apenas a demonstração da
probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em análise o autor demonstrou através da documentação acostada no
evento 1 que os requeridos estão afastados de suas atividades em descumprimento a Lei
Municipal nº 2.392/2018, art. 16, II, que dispõe sobre a forma de extinção do contrato entre o
Município e o particular,  in verbis:

 “Art. 16 O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-seá: II - por
iniciativa do contratado, desde que ocorra aviso prévio com antecedência mínima de 30
(trinta) dias”

Dessa forma, plausível o pleito Municipal, vez que respaldado na Lei Municipal
mencionada.

Ressalte-se que se trata de serviço essencial indispensável a população ainda
mais neste momento de pandemia, conforme Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020 da
lavra do Presidente da República que menciona como atividade essencial a Assistência à
saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares.

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Gurupi



03/12/2020 :: 1852403 - eproc - ::

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7ddd18d40a85bce2… 3/3

0013094-72.2020.8.27.2722 1852403 .V2

De outro modo, existe a necessidade de continuidade na prestação do serviço
público essencial, portanto, imperioso o cumprimento do aviso prévio para que o poder
público possa se organizar de forma a contratar novos profissionais para atuarem na UPA
local.

Assim, o perigo de dano também restou caracterizado diante da impossibilidade
de funcionamento da UPA sem a assistência médica necessária.

Frise-se que constantemente é movida a máquina judiciária no intuito de suprir
as deficiências encontradas pela população com a falha na prestação de serviço da saúde e, o
funcionamento parcial da UPA trará sérios prejuízos à população carente que não dispõe de
recursos para custear um tratamento particular.

Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos
termos do art. 300 do CPC/2015 para determinar que os requeridos e os demais médicos da
UPA local, que por ventura tenham a mesma pretensão, se abstenham de efetuar o distrato
sem a observância do prazo de trinta dias previsto no art. 16, II da Lei Municipal nº
2.392/2018, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a sessenta
dias/multa.

Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Vista ao Ministério Público.

Gurupi –TO, data certificada no sistema.
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