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Vistos etc.
 

 
 

Trata-se de AÇÃO POPULAR proposta pelo JOÃO LUIZ MONTI GOULART em desfavor do GOVERNO DO ESTADO

DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE.  
 

 
 

Aduz a inicial que “em meados do mês de março, em função da superlotação de UTIS no estado e do alto risco de

contágio do vírus SARSCOV-2 em algumas cidades, o governo do estado de Mato Grosso editou o decreto 874/21 em

que previa medidas fitossanitárias para conter o avanço da pandemia e evitar o colapso relativo à saúde pública no

estado”.  
 

 
 

Esclarece que “os requisitos apresentados eram risco de contágio e taxa de ocupação de leitos de UTI. Em função

desses requisitos objetivos, medidas eram, e são até hoje, tomadas nos municípios do estado” e “em 29 de março de

2021, a desembargadora Maria Helena Póvoas, determinou que deve prevalecer em todo o estado de Mato Grosso as

medidas adotadas no supracitado decreto - ADI 1003497-90.2021.8.11.0000”.
 

 
 

Assim, estende afirmando que, “desde então, o município de Sinop vem seguindo o que reza o decreto, observando

tanto o risco de contágio, quanto a taxa de ocupação de UTIS que é publicada em boletim semanalmente” e “com a

    VARA  ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA  
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redução do risco de “muito alto” para “alto”, em 14 de abril de 2021, foi editado o decreto municipal de nº 102/21 que

determinou a reabertura de parte do comércio que se encontrava fechado desde o final do mês de março”. 
 

 
 

Sustenta que “em 09 de maio de 2021, conforme atualização do Boletim Coronavírus em Mato Grosso, a taxa de

ocupação dos leitos de UTI reduziu para 78,68% no estado. Diante da aparente melhora no quadro da pandemia no

estado, no dia seguinte à redução da taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado, o governo estadual, através da

secretaria estadual de saúde, enviou o ofício 285/21 à Organização Goiana de Terapia Intensiva LTDA, empresa que

administra os leitos de UTI em Sinop, determinando a suspensão da entrada de novos pacientes para tratamento da

COVID-19 em 10 leitos de UTI’s na cidade de Sinop. Desta forma, à medida que esses leitos forem desocupados, não

deverão ser novamente ocupados”. 
 

 
 

Ressalta que “fato que resultou em grande comoção e indignação local, gerando inclusive protestos de parlamentares

do estado. O município de Sinop possui 29 leitos de UTI, dos quais aproximadamente 97% encontram-se ocupados.

Com a futura desativação de 10 leitos, restarão apenas 19 leitos para atender a toda a demanda de Sinop e seu

entorno, o que provavelmente fará com que a situação da saúde pública no município entre em colapso”.  
 

 
 

Por essas razões, o Autor REQUER “a concessão da tutela de urgência, para que se determine ao estado que se

abstenha de desmobilizar leitos de UTIs contratados para a cidade de Sinop até o fim da pandemia, sob pena de multa

diária a ser fixada pelo juízo”. 
 

 
 

CARREOU DOCUMENTOS a INICIAL.
 

 
 

É o Relatório. Decido.
 

 
 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.
 

 
 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são

ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos

294 a 311.
 

 
 

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA
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(de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas

pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).
 

 
 

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e

CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).
 

 
 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a

CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade

do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”).
 

 
 

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito,

estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO

ÚTIL DO PROCESSO.
 

 
 

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra

providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a

coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”.
 

 
 

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida é aquela tida como de NATUREZA ANTECIPATÓRIA do

PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL.
 

 
 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, que o

pleito de TUTELA ANTECIPATÓRIA MERECE ACOLHIDA.
 

 
 

Vejamos.
 

 
 

“In casu”, o Requerente se insurge em face da determinação do Governador do Estado de Mato Grosso para

desativação de 10 (dez) leitos de UTI’s, no Município de Sinop- MT, e, como PEDIDO LIMINAR, pugna para que seja

determinado ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de desmobilizar leitos de UTIs contratados para a Cidade de

Sinop- MT, até o fim da pandemia, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo.
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Para manejar a AÇÃO POPULAR são necessários três requisitos – condição de eleitor, ilegalidade e lesividade -, que

constituem os pressupostos da demanda.
 

 
 

No caso, a condição de eleitor foi demonstrada pelo Autor originário via o seu título eleitoral (ID. 55362634), (Lei n.

4.717/1965, art. 1º, § 3º), sendo que à legalidade do ato e à sua lesividade ao patrimônio público, que será verificado ao

longo do trâmite processual, cabendo, neste momento, ANÁLISE quanto aos REQUISITOS do PEDIDO LIMINAR.
 

 
 

Pois bem.
 

 
 

A SAÚDE da população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu

bem estar; assim, com fundamento no Princípio da Dignidade Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que

atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.
 

 
 

Trata-se, portanto, de direito de todos, universal e igualitário, não se submetendo a barreiras geográficas ou

geopolíticas, a que também não se submete a moléstia; afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o

cidadão brasileiro.
 

 
 

Assim, o DIREITO à SAÚDE é de ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, consagrado, de modo especial, pelo artigo 196 da

Constituição Federal. Referido artigo, na lição de Uadi Lammêgo Bulos, deve ser interpretado de forma a “garantir o

direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa

humana” (Constituição Federal Anotada. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 1214).
 

 
 

Logo, citando o Ministro Celso de Mello, o Poder Judiciário, nessas hipóteses, não está interferindo na Administração, 

“está, sim, aplicando a Lei Maior, fazendo valer as regras e princípios básicos da Constituição” (STF, AGR 271286 / RS,

Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 12/09/2000).
 

 
 

A propósito, a Lei Federal nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, estabelece que:
 

 
 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
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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.” 
 

 
 

Por seu turno, José Afonso da Silva ensina:
 

 
 

“A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam” (Curso de

Direito Constitucional Positivo – Malheiros – Nona ed. pág. 707).
 

 
 

Resta claro e evidente, o DEVER do ESTADO de GARANTIR SAÚDE mediante a ADOÇÃO de POLÍTICAS PÚBLICAS

que visem a REDUÇÃO do RISCO de DOENÇAS.
 

 
 

Desta forma, é de se reconhecer que COMPETE aos ENTES FEDERADOS, na esfera de suas competências, se

POSICIONAR para o COMBATE EFETIVO das DOENÇAS que POSSAM ACOMETER a SAÚDE da POPULAÇÃO,

mesmo que, diante dos recursos existentes, se limite a tratar os sintomas da doença.
 

 
 

Destaco que é notória a gravidade da situação vivenciada no país em razão da pandemia causada pelo COVID-19,

sendo primordial a atuação do Estado para a prevenção do contágio pelo vírus e para o tratamento dos seus sintomas.
 

 
 

Não obstante, veicula-se em sites de notícias que o Governador do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria

Estadual de Saúde, determinou a suspensão temporária de 10 (dez) leitos de UTI’s utilizados para pacientes infectados

pela COVID-19 no Hospital Regional de Sinop.
 

 
 

Consta ainda no site 93FM que o departamento de Jornalismo entrou em contato com a Assessoria da Secretaria de

Saúde do Estado, que emitiu uma nota de posicionamento do estado, explicando a desativação destes 10 (dez) leitos de

UTI’s no Hospital Regional de Sinop, nos seguintes termos:
 

 
 

“A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) esclarece que a suspensão temporária de 10 leitos de UTI no Hospital

Regional de Sinop se deve ao não cumprimento de normas e requisitos técnicos por parte do prestador do serviço. A

gestão estadual trabalha em uma nova licitação, para que o funcionamento destes leitos seja retomado após a
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contratação de uma nova empresa, que preencha todos os requisitos necessários. A SES também está empenhada na

disponibilização de 20 novos leitos de UTI Covid-19 para as regionais Telespires e Norte, sendo 10 leitos intensivos no

Hospital Regional de Sorriso e 10 no Hospital Regional de Colíder”. (https://radio93fm.com.br/amp/estado-suspende-10-

l e i t o s - d e - u t i - e m -

sinop/#VEJA_O_OFICIO_ENVIADO_A_EMPRESA_TERCEIRIZADA_COMUNICANDO_A_SUSPENSAO_DOS_10_LEI

TOS_DE_UTI_NO_REGIONAL_DE_SINOP).
 

 
 

Pois bem.
 

 
 

Voltando-me a atual situação da OCUPAÇÃO dos LEITOS de UTI’s nesta municipalidade, extrai-se do Boletim

Informativo nº 406, do dia 11/05/2021, que o Hospital Regional de Sinop conta com 29 (vinte nove) leitos de UTI’s,

sendo que desse total 25 (vinte e cinco) leitos estão ocupados e 04 (quatro) leitos estão em manutenção e, ainda a título

de informação 11 (onze) leitos são ocupados por pacientes em Sinop e 14 (quatorze) leitos são ocupados por pacientes

de outros municípios, havendo, portanto, um total de 0 (zero) leito disponíveis na data de ontem (11/05/2021).
 

 
 

 
 

Por oportuno, importante frisar, conforme informações extraídas do próprio Boletim Informativo nº 406, que os

PERCENTUAIS de OCUPAÇÃO de LEITOS de UTI’s no Hospital Regional de Sinop variaram na última semana entre

93% (noventa e três por cento), 97% (noventa e sete por cento) e 100% (cem por cento), estando, inclusive, na data de

ontem (11/05/2021), com ocupação de todos os leitos. 
 

 
 

A ocupação de leitos operacionais do Hospital Regional de Sinop, destinados ao combate à pandemia alcançou,

segundo Boletim Informativo nº 406, 100% de sua capacidade, circunstância que poderá ensejar na formação de fila de

espera para acessar a rede hospitalar, o que já aconteceu outras vezes, como amplamente, divulgado pela mídia.
 

 
 

Chamo atenção para o fato de que a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 10 (dez) leitos de UTI’s no Hospital Regional de

Sinop determinado pelo Governo do Estado de Mato Grosso poderá levar ao COLAPSO do SISTEMA de SAÚDE, isso

porque, o Município de SINOP é um POLO REGIONAL no ATENDIMENTO de SAÚDE PÚBLICA, atendendo vários

municípios vizinhos, tanto é que, conforme Boletim Epidemiológico publicado no site oficial da Prefeitura Municipal, mais

de 50% (cinquenta por cento) dos leitos são ocupados por moradores dos municípios vizinhos. Portanto, se hoje

contamos com os 29 (vinte nove) leitos de UTI’s, que atingem em muitos dias sua capacidade máxima de ocupação,

quando passarmos a contar com 19 (dezenove) leitos de UTI’s, após a desativação de 10 (dez) deles, é certo que

formará novamente as grandes filas de espera, situação que, como já evidenciado, não se mostra razoável, diante da

evolução rápida que a doença apresenta, culminando, por vezes, em morte sem um tratamento digno e adequado.
 

Num. 55444805 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: MIRKO VINCENZO GIANNOTTE - 12/05/2021 16:38:37
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAPHQQYRSJ



 
 

Ressalte-se que o número de leitos de UTI’s já não tem atendido à demanda da população local, fato constatado,

inclusive, no dia-dia da atividade jurisdicional, com demandas pleiteando a concessão de medidas liminares para a

disponibilização de leitos, aliado a isso, os boletins epidemiológicos diários demonstram ainda a necessidade de

manutenção dos 29 (vinte nove) leitos existentes, sendo, inclusive, caso de aumenta-los e não diminui-los.
 

 
 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL e a LEGISLAÇÃO criaram a obrigação juridicamente vinculante de assegurar o direito à

saúde, da qual o ente da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO pode se ESQUIVAR com JUSTIFICATIVAS baseadas em

JUÍZOS de CONVENIÊNCIA e OPORTUNIDADE e por meio de ENTRAVES MERAMENTE BUROCRÁTICOS.
 

 
 

Tanto é assim que se AUTORIZA a DISPENSA de LICITAÇÃO em SITUAÇÕES de EMERGÊNCIA e CALAMIDADE

 PÚBLICA, tal como ocorre nesta época de pandemia, PODENDO as CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS

DECORRENTES na PANDEMIA da COVID-19, serem feitas de FORMA DIRETA, a fim de dar maior CELERIDADE.
 

 
 

Nesse diapasão, entendo que a situação deve ser analisada, também, sobre o espeque no PRINCÍPIO da JURISDIÇÃO

INCLUSIVA, segundo o qual VALIDAM-SE os DIREITOS SOCIAIS insertos na Constituição e nas Leis conferindo

INSTRUMENTALIDADE e EFETIVIDADE do DIREITO. 

  

  

Diz-se que a JURISDIÇÃO opera através do processo, que este tem caráter instrumental e que busca a efetividade do

direito. Esta visão, representativa de um avanço de concepção, merece, sob a minha ótica, um ligeiro acréscimo: além

de INSTRUMENTO de EFETIVAÇÃO do DIREITO a JURISDIÇÃO também deve ser INCLUSIVA. 

  

  

INCLUSIVA no sentido de ter como razão primeira a CONSOLIDAÇÃO do ESTADO SOCIAL, do Estado da JUSTIÇA

DISTRIBUTIVA, interpretando as leis de modo a colocar o homem como único destinatário dos avanços da ciência,

alargando a PROTEÇÃO ao SER HUMANO e, ao mesmo tempo, impondo limites àqueles que fazem do progresso

científico instrumento de opressão, de lucro fácil, de monopolização do saber ou de reserva de sua utilização. 

  

  

JURISDIÇÃO INCLUSIVA como atividade de validação dos direitos sociais insertos na Constituição e nas leis, de sorte

que tem por fulcro o DIREITO POSITIVO. 

  

  

O juiz, neste contexto, não tem papel subalterno, mesmo porque a jurisdição inclusiva importa tutela às

pessoas e não a direitos. 
 

 

Num. 55444805 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: MIRKO VINCENZO GIANNOTTE - 12/05/2021 16:38:37
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAPHQQYRSJ



Nesse diapasão, compete, pois, aos Entes Federados o fornecimento dos meios necessários para que o cidadão

usufrua o direito à saúde de forma plena, por meio de acesso universal e igualitário das ações e serviços de promoção,

proteção e recuperação da saúde. Não se busca interferir na gestão do Poder Executivo, mas, tão somente, garantir a

adoção de medidas a fim de minimizar as deficiências na prestação do serviço de saúde, diante de um quadro de

calamidade, que necessita ser prontamente combatido com a disponibilização de todos os insumos e recursos

necessários para que a população receba um tratamento médico eficaz e digno. 
 

 
 

Cabe ressaltar que o STF, quando da apreciação do RE 642536/MG, publicado em 26/09/2011, ao analisar sobre a

possibilidade ou não de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas

visando à melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública, entendeu pela

possibilidade na forma do julgado ora transcrito:
 

 
 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO.

DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA

SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. (C) AGRAVO

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão

cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a

jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos -

possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências

administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública -

foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar

Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do" mínimo existencial "e

da" reserva do possível ", decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em

hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas

determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental

a que se nega provimento". (RE 642536 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013,

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013 – grifo nosso).
 

 
 

Nessa linha, também se encontra o STJ, na forma do julgado abaixo colacionado:
 

 
 

"ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS

PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.

A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que

sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde,

expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do

cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a
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matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A

falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta

o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra

geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos.

Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de

constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política

pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5. A

reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à

degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão

estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico hospitalar. A escusa da" limitação de

recursos orçamentários "frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas

suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, Jurisprudência/STJ -

Acórdãos Página 1 de 2 sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O

absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do

bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em

absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da

separação dos Poderes. 6."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 intima mente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da

escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador"(REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,

Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (grifei) (REsp 1068731 / RS RECURSO ESPECIAL 2008/

0137930-3 Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do

Julgamento 17/02/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012 – grifo nosso). 
 

 
 

Dessa forma, cumpre consignar que o PODER JUDICIÁRIO PODE e DEVE determinar que sejam CUMPRIDAS e

REALIZADAS DETERMINADAS TAREFAS que asseguram as PRERROGATIVAS e BENEFÍCIOS previstos na CARTA

MAGNA sem implicar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
 

 
 

Por todas as razões acima expostas, estão presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA

ANTECIPATÓRIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil

do processo (“periculum in mora”), o DEFERIMENTO da TUTELA ANTECIPADA é MEDIDA que SE IMPÕE. 

  

  

DESTACO que a presente MEDIDA LIMINAR pode ser REVISTA a QUALQUER TEMPO, tendo em vista a NATUREZA

PRECÁRIA de tal provimento, que não enfrenta, em COGNIÇÃO EXAURIENTE, o mérito da demanda. 

  

  

“Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada e DETERMINO que o ESTADO DE MATO GROSSO se

ABSTENHA de DESMOBILIZAR LEITOS de UTI’s CONTRATADOS no HOSPITAL REGIONAL DE SINOP-MT, até o fim

da pandemia, sob pena de ser fixada multa diária em caso de descumprimento.   
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CITE-SE, INTIMANDO-SE os Requeridos deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O

que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015, devendo a INTIMAÇÃO

ser REALIZADA na PESSOA do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE SAÚDE

DO ESTADO DE MATO GROSSO, não obstante, a INTIMAÇÃO do PROCURADOR DO ESTADO.
 

 
 

Na sequência, em razão do evidente interesse público e social que envolve a questão objeto dos presentes autos, DÊ-

SE VISTA dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do que preceitua o art. 178, inciso I, do CPC.
 

 
 

Com as contestações, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219,

350 e 351 do CPC/2015.
 

 
 

Após, CONCLUSO.
 

 
 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
 

 
 
 
 

CUMPRE-SE, com URGÊNCIA, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo CÓPIA desta

DECISÃO como MANDADO JUDICIAL.
 
 
 
Sinop, data registrada no sistema.
 
 
 

Mirko Vincenzo Giannotte
 

Juiz de Direito
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